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Barcelona Activa i el Consell de Gremis signen un acord
per potenciar l’ocupabilitat en el sector oficis
»

L’objectiu és fomentar la generació del talent per als oficis, donant-los a conèixer
entre el col·lectiu jove, i millorar els processos formatius vocacionals i tècnicoprofessionals

»

S’impulsaran accions formatives en funció dels gaps de talent; s’aproparà l’oferta
i demanda de feina en els àmbits del comerç, serveis i turisme, tot promovent
l’ocupació de qualitat

Barcelona Activa, l’agència de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, i el Consell
de Gremis de comerç, serveis i turisme, han signat un acord que potenciarà l’ocupabilitat en el
sector oficis. L’objectiu és fomentar la generació del talent que necessiten aquests oficis i millorar
els processos formatius vocacionals i tècnico-professionals al llarg de tota la vida laboral.
A través d’aquest conveni, s’impulsaran accions formatives en funció dels gaps de talent actuals
al mercat de treball; s’acostarà oferta i demanda en els oficis que aplega el Consell, donant suport
a la cobertura de vacants de les entitats agremiades, tot promovent l’ocupació de qualitat, amb
contractes estables. Tot plegat, vol donar visibilitat i reconeixement als oficis, sobretot, al
col·lectiu jove.
A l’acte de signatura, el director general de Barcelona Activa, Fèlix Ortega, ha manifestat que “la
transformació de la nova economia passa per la formació, l’actualització i la millor preparació de
la ciutadania, per la qual cosa posem en valor els oficis tradicionals, indispensables en el món
actual i futur”. El president del Consell de Gremis, Joan Guillén, ha recalcat “la importància de
difondre totes les eines possibles per a professionalització dels diferents sectors i de la difusió
dels tots els ajuts que es posen a l’abast de les empreses”.
Els dos organismes, Barcelona Activa i el Consell de Gremis, ja col·laboren i han participat
conjuntament en activitats, entre elles, networkings sectorials, com les jornades del Gremi de
Flequers de Barcelona i el Gremi de Floristes de Catalunya, celebrada abans de la pandèmia;
amb l’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona, amb programes de reskilling formatius; i amb
presència als Salons de l’Ocupació i BizBarcelona.
Més accions formatives
A més, el Consell de Gremis és membre de la Comissió rectora de l’Acord Barcelona per a
l’Ocupació de Qualitat fins 2030, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. Entre els àmbits
d’actuació clau d’aquest Acord de ciutat hi ha tot el concert social que treballa per reduir les
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desigualtats a l’accés de treball i a l’educació; l’atur de llarga durada i juvenil; la precarietat i
bretxes salarials, entre d’altres desafiaments del món del treball.
El Consell de Gremis és una federació dels Gremis, entitats de representació empresarials i
sectorial, creat l’any 1980, per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels
Gremis i dels sectors comerç, serveis i turisme. Les entitats col·laboradores representen més de
40 gremis de diferents sectors.
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