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CANDIDATURES I CONVENISCANDIDATURES I CONVENIS

Candidatures:
2 Candidatures presentades durant l’any 2014 per valor de 149.298,03 €.

SOC – Departament de Treball

Programa Treball i formació

Diputació de Girona

Candidatura Xarxa Entitats Promoció Econòmica.

Convenis:
Conveni amb els ajuntaments de Roses, l’Escala, la Jonquera, Llançà i Vilafant per dur a terme les
tasques de dinamització i inserció laboral, en el marc de la Xarxa d’inserció Laboral.

Conveni amb l’Associació d’Hoteleria de l’Alt Empordà i l’Associació Alt Empordà Turisme per la millora
de l’ocupabilitat.

Conveni amb la Diputació de Girona en el marc de la Xarxa d’Entitats de Promoció Econòmica de les
comarques gironines.

Conveni amb l’Ajuntament de Figueres i el Departament d’Educació per dur a terme el Pla de Transició
al Treball

Conveni amb la Federació Alt empordanesa d’Empresaris i l’Ajeg per a la millora de l’ocupabilitat.

Conveni amb el Centre de Negocis de la FOEG i l’Ajuntament de Figueres per impulsar la formació en
el teixit empresarial alt empordanès.

Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de l'Escala, Sant Pere Pescador, Vilafant i Vilamalla per
a la realització del Programa mixt Treball i Formació del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca
de l'Alt Empordà 2013/14.

Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Llançà, Peralada, Portbou, Sant
Pere Pescador, Saus Camallera Llampaies, Vilafant i Vilamalla per a la realització del Programa mixt
Treball i Formació del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà 2014/15.

XARXA D’INSERCIÓ LABORALXARXA D’INSERCIÓ LABORAL

La Xarxa està formada i finançada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de Roses,
l’Escala, Llançà, la Jonquera i Vilafant. 

Els serveis que es donen és el Club de Feina a les persones en situació d’atur i les que volen millorar la
seva situació laboral i l’atenció personalitzada a l’empresari pel què fa a la difusió d’ofertes de treball
que necessita cobrir.

Club de la feina. 
Descripció: Espai obert i autònom on no cal concertar hora de visita i a on es pot fer recerca activa
d’ocupació amb el suport d’una tècnica i la possibilitat d’utilitzar ordinadors connectats a Internet i/o fer
el currículum. En el mateix espai s’actualitzen setmanalment les ofertes laborals i els cursos formatius. 
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L'atenció de les persones es fa a l’oficina de promoció econòmica del CCAE, als ajuntaments de Roses
i l'Escala un cop per setmana, a la Jonquera i Vilafant un cop cada quinze dies i a Llançà un cop al
mes.

Resultats: s’ha atès a 880 persones en 2.959 visites en els diferents serveis de la comarca.

Les visites registrades per municipi en el Club de Feina han estat:

291 a l’oficina de promoció econòmica del CCAE, i que cobreix a la població dels municipis de
la comarca menys Figueres i Castelló d’Empúries. 

1.204 a l’Ajuntament de l’Escala.

1.186 a l’Ajuntament de Roses.

82 a l’Ajuntament de Vilafant.

121 a l’Ajuntament de Llançà.

75 a l’Ajuntament de la Jonquera.

En  l'espai  del  Club  de  Feina  les  persones  en  situació  d'atur  troben  les  ofertes  actualitzades
setmanalment d'una forma ordenada; disposen d'ordinadors amb connexió a Internet on poden fer la
cerca d'ofertes i/o el seu currículum i poden consultar els cursos de formació que es porten a terme a la
comarca.

La gran majoria de persones que s'adrecen al nostre servei, en concret el 98%, venen a mirar les
ofertes actualitzades setmanalment penjades al suro. L'espai facilita la visita setmanal ja que poden
trobar alguna oferta pròpia arribada directament al Consell  o a l'Ajuntament i  la difusió d'ofertes de
manera  ordenada  de:  premsa  comarcal,  web  Infojobs,  web  Infofeina,  web  Feina  Activa,  webs
d'ajuntaments, ofertes del Servei d'Ocupació de Catalunya, etc.

Han utilitzat internet un 16 % de les les persones que utilitzen el servei. Habitualment venen a resoldre
problemes que es troben, com són: 

Recuperació de contrasenyes de webs laborals que en anys anteriors ja s'havien donat d'alta i que ara
no els deixa entrar de nou perquè ja estan registrats. 

Donar suport  en l'alta a webs laborals especialment a Infojobs, Infofeina i Feina Activa. Cal passar
diferents pàgines i en determinats formats que sovint creen confusió a l'usuari.

Cercar ofertes de feina en webs especialitzades per sectors.

Creació de correus electrònics i ajud en el format de creació de contrasenyes segures.

Adjuntar el currículum vitae en el correu e-mail per poder enviar a ofertes.

Convertir cv a format PdF perquè no els hi quedi desconfigurat quan ho rebi l'empresa.

Gestionar la renovació del SOC per internet.

Sol·licitar Cita Prèvia al SEPE per internet.

Sol·licitar Vida Laboral telemàticament o per telèfon.

Un 15 % de les consultes fetes han estat per elaborar el currículum ja sigui ells mateixos, ja sigui fet
per la tècnica quan desconeixen el funcionament de l'ordinador. Quan han disposat de foto de carnet,
s'ha escanejat  per  adjuntar al  currículum. Sempre es donen còpies del  cv per  a que comencin  la
recerca.

Si la persona arriba al nostre servei amb el currículum elaborat, es fa una revisió d'aquest per a millorar
la presentació, les faltes d'ortografia i la concreció i ordre en les dades.

El 25% de les consultes ha estat per cursos de formació.

S'ha fet difusió de 176 cursos de formació ocupacional, finançada per administracions locals i també
de cursos privats.

Els usuaris han trobat permanentment a la cartellera el llistat de centres que imparteixen formació a la
nostra comarca amb les especialitats, foto del centre i la ubicació. S'aconsella que facin la preinscripció
en previsió de que els cursos s'aproven al desembre i comencen immediatament.

I finalment, pel que fa a altres tipus de consulta, destaquem l'ús de l'espai de CF per a la renovació del
SOC en els municipis de L'Escala i Roses.
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Ofertes de treball.
Durant  l’any  2014 han  contactat  amb  el  servei 93  empreses. Si  hi  sumem  les  entitats  locals  i
associacions i fundacions, s'han posat en contacte amb el servei un total de 140 entitats contractants.

Del total d'entitats contractants, 71 tenen la seu a la comarca i 69 fora de la comarca, sobretot de
Girona i Barcelona.

S’han difós 140 ofertes. El 33 % de les quals es concentren en els sectors de l’administració - comerç i
informàtica, el 30% en els sectors de serveis d'hostaleria, el 19% en sanitat i medi ambient, i el 12% en
oficis, artesà i fàbrica, i la resta en els sectors social, cultural i docència.

Les 140 ofertes han generat la difusió de 202 llocs de treball, el 60 % dels quals s'han ubicat als
municipis de Figueres, l'Escala, la Jonquera, Llançà i Roses). El  40% restant s'ha distribuït  en els
municipis rurals de la comarca.

Les ofertes es publiquen en la web del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. La mitjana de visites per
oferta laboral ha estat de 80.

EMPRENEDORIA.EMPRENEDORIA.

Premis Emprenedors Alt Empordà
Descripció.

Coorganització dels Premis Emprenedors de la comarca de l’Alt Empordà, juntament amb l’Ajuntament
de Figueres, l’Associació Joves Empresaris de les comarques gironines, el Setmanari de l’Empordà. I el
Fòrum Imagina.                                                

Aquesta activitat ha estat cofinançada per la Diputació de Girona:

Les categories dels premis són:

Premi  Emprenedor@:  Projecte  d’empresa  més
viable,  innovadora  i  amb  major  potencial  de
creixement i amb data de creació durant l’any 2014: 8
candidatures presentades i 2 projectes premiats.

Candidatures:
BeSingular, venda de reglas singulars de qualitat.

Cultureta S.C, comunicació cultural familiar online.

DoDesire, plataforma de comerç electrònic.

Epic  Activity,  portal  online  de  venda  d'activitats
diverses.
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Www.Ipsumdolo.com portal de referència d'art i artesania.

Look at me! Col.leccions infantils amb valor afegir.

Rita Row, moda per marcar un estil de vida.

Sabó de vi de l'Empordà.

Projectes premiats:

PrImer: Rita Row, moda per marcar un estil de vida.

Segon: Sabó de vi de l'Empordà, aprofitar excedents per crear sinergies.

Premi Idea Empresarial IES: Idees de negoci més creatives dels estudiants dels IES de la comarca. 4
candidatures presentades i 1 projecte premiat, que és:  Poseidon's Bar un bar restaurant sota el mar
proposat per alumnes de Tercer d'Eso de l'Institut Olivar Gran.

Premi a la línia de negoci innovadora. Per a empresaris/es que hagin obert la línia de negoci més
innovadora  en  els  darrers  tres  anys.  En  aquesta  edició  s'ha  reconegut  la  tasca  feta  des  de  la
Cooperativa Agrícola Garriguella que va ampliar l'activitat, oferint un nou espai dedicat a la venda i
degustació de productes de proximitat.

Premi Jove Empresari: Reconeixement a l’empresari o empresària empordanès menor de 42 anys
que hagi tingut una trajectòria empresarial més destacada. En aquesta edició es va premiar a la Anna
Reixach i  Frederic Carbó, responsables de la firma gastronòmica Picaunamica són els titulars dels
establiments de restauració Txot's, Lizarran i Dynamic de Figueres.

Participació a la Comissió del Micro crèdit.

Descripció

La Comissió del Micro Crèdit és una iniciativa de la Caixa de Pensions i té per objectiu valorar els
projectes de creació d'empresa en el marc de la línia de crèdits del MicroBank dirigida a emprenedors i
emprenedores. 

La Comissió del Micro Crèdit està formada per representants del Consell Comarcals, dels Ajuntaments
de Roses i de Figueres, de la Creu Roja i del Micro Bank de la Caixa de Pensions.

Resultat:

El número de projectes valorats durant el 2014 pels membres de la Comissió del Micro Crèdit ha estat
de 22, per un import de 256.200,00 € d'inversió en els sectors majoritàriament de serveis (venda de
fruita i verdura a l'engròs, venda, alliberament i reparació de mòbils, peixateria, bar, centre d'estètica,
botiga de roba,  sabateria  i  complements,  carnisseria,  menjar  per  emportar,  manteniments integrals
comunitats de veïns, treballs de jardineria, fruiteria i perruqueria).
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FORMACIÓ EMPRESARIALFORMACIÓ EMPRESARIAL

Comunicació: com presentar el teu projecte en 30 segons
Aquesta activitat s'ha dut a terme en col·laboració amb 

Realització de 4 tallers formatius “Aprèn a presentar el teu projecte en 30 segons”, de 4 hores de
durada  cadacun.  dirigit  a  empresaris  i  empresàries,  comercials,  caps,  directors  i  directores,
professionals, emprenedors i emprenedores.

L'objectiu  ha  estat  treure  l'essència  del  què  un  fa  per  comunicar-ho  en
situacions en la qual acabes de conèixer algú que pot ser important per al
teu projecte i només tens una oportunitat per despertar el seu interès. 

El  formador  ha  estat  en  Sergi  Gil,  contactat  a  través  de  l'entitat  Fòrum
Imagina. Sergi M. Gil es llicenciat amb farmàcia, diplomat en alta direcció
d'empreses per ESADE i BSPE per IMD Lausanne. Durant la seva carrera
professional ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat a nivell de direcció

general de empreses multinacionals, i el seu darrer càrrec ha estat com a Vicepresident per Europa de
una empresa nord-americana. Actualment es director i propietari de una consultoria especialitzada el
creixement d'empreses, i es consultor associat de diverses consultories internacionals. Posseeix una
especial experiència en el desenvolupament estratègic de petites empreses.

Utilitat per presentar se i el què fa, concretar, atenció en l'altre, fer arribar el missatge, centrar-se en
l'altre, sintetitzar, centrar se en el què i per a què i no en el com.

Hi ha hagut 42 inscripcions i 35 participants amb el següent perfil: directius, gerents, col·laboradors,
comercials, socis, emprenedors i  emprenedores,  en empreses dels següents sectors: fisioteràpia,
social  media,  audivisuals,  escola  d'idiomes,  dissenyadors,  autoescola,  serveis  educatius,  activitats
complementàries de turisme, cases rurals, granja escola, fabricació mobiliari, construcció, alimentació,
museu,  revsita,  arquitectura,  farmàcia,  publicitat,  assegurances,  restauració,  hotel,  emprenedors  i
emprenedores

Algunes competències de lideratge que els i les participant consideren clau:  Esperit de treball,
motivació  intrínseca,  visió  de  futur,  saber  transmetre,  creativitat  i  innovació,  iniciativa,  valentia,
honestedat, lleialtat, generositat, humilitat, empatia. 

Lideratge: aprofita el talent del teu equip de treball
La formació ha estat dirigida a empresaris, empresàries o persones que liderin
equips de treball amb l'objectiu que exploressin noves maneres d’implicar i fer
emergir els coneixements, l’experiència i la creativitat dels components del teu
equip de treball.

La  formació  ha  estat  impartida  per  la  Joana  Frigolé  de  l'empresa  Perfil
Consultoria RRHH.

Consultora  i  coach professional.  Gerent  de  PERFIL Consultoria  de  RRHH.
Llicenciada en Psicologia per la UAB. Coach certificada per ICF (Internacional
Coach Federation) a nivell ACC. Formada per la Escuela Europea de Coaching
(programa acreditat ACTP per la ICF). Formada en Coaching Transformacional
per l’Institut Gestalt. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Fundació
UdG. Experta en coaching de directius. Formadora i consultora especialitzada en processos de gestió
del canvi cultural a les organitzacions, direcció per valors, potenciació del compromís, avaluació de
competències,  gestió  del  coneixement,  treball  en  equip  i  selecció  de  personal.  Conferenciant  i
col·laboradora en diverses publicacions digitals, ràdio i televisió.

La formació es va centrar en “L’art de generar converses efectives i  constructives  amb equip
de treball i els clients” de 8 hores.

El plantejament de la formació parteix de la base que qualsevol professional, després d’una àmplia
preparació tècnica, evidencia en el seu dia a dia que una bona part del seu èxit vindrà condicionat per
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altres competències de relació interpersonal que van més enllà de la seva àrea d’expertesa.

La formació es centra en dinàmiques pràctiques i  vivencials,  i  proposa als participants el  repte de
descobrir i aprendre noves formes de veure i viure les relacions amb l’equip de treball i amb el client,
per  a  generar  converses  més  constructives  i  de  manera  que  siguis  capaç  d’assolir  resultats  no
esperables amb els recursos del passat. 

Intenta donar resposta als següents ítems:

Què passa quan les nostres converses no són prou efectives.

Què hi ha darrere les nostres converses.

Generant relacions i converses constructives.

Les converses pendents.

Hi van participar 11 professionals amb el següent perfil: cap de recursos humans, directors, directius,
comercials i socis,  en empreses dels següents sectors: centres de formació, farmàcia, tecnologia,
audiovisuals, hoteleria, assessoria, organització d'esdeveniments i revista.

Algunes competències de lideratge que els i les participant consideren clau:  Esperit de treball,
motivació  intrínseca,  visió  de  futur,  saber  transmetre,  creativitat  i  innovació,  iniciativa,  valentia,
honestedat, lleialtat, generositat, humilitat, empatia. 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2013 / 2014PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2013 / 2014

Descripció

El Programa Mixt  Treball  i  Formació 2014/15 està adreçat  a la contractació de persones aturades,
prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i està finançat per:

Els  participants  han  estat  contractats  des  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  destinats  als
Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Llançà, Peralada, Portbou, Sant Pere Pescador, Saus Camallera
Llampaies, Vilamalla i Vilafant.

Resultats

8 convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Castelló d'Empúries, Llançà, Peralada, Portbou,
Sant Pere Pescador, Saus Camallera Llampaies, Vilamalla i Vilafant per als anys 2014 i 2015.

Contractació  d'una  coordinadora  del  programa  i  10  persones  en  les  accions  d'experiència  laboral
següents:

Ajuntament  de  Castelló  d'Empúries.  Projecte  d'Intervenció  Comunitària  Puigmal  i  Delta  Muga.  1
persona.

Ajuntament de Llançà. Implementació de noves tecnologies. 1 persona.

Ajuntament de Peralada. Peralada per a l'Ocupació. 1 persona.

Ajuntament de Portbou. Arranjament del Camí del Pantà de Portbou. 1 persona.

Ajuntament de Saus Camallera Llampaies. Projecte per a la contractació de recursos humans per a la
millora d'espais i serveis públics. 1 persona.

Ajuntament  de  Sant  Pere  Pescador.  Manteniment  i  conservació  d'equipaments  municipals.  Treball
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administratiu i/o com a subaltern de suport al Servei d'Atenció al Ciutadà i a l'Arxiu. 2 persones.

Ajuntament de Vilafant. Adequació i millora dels espais públics i zones verdes del municipi. 1 persona.

Ajuntament de Vilamalla. Programa mixt de Formació i Treball. 1 persona.

100 hores de formació en “operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents” al
Centre d'Estudis Màster. 

PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT)PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT)

El PQPI - Pla de Transició al Treball està promoguda i implementada pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres. 

És un programa formatiu, amb conveni de pràctiques a empreses, per a joves de 16 a 21 anys que no
han obtingut el certificat d’ESO i es troben en situació d’atur. Està finançat per:

    

L’equip de treball està format per: dues tutores, una finançada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Figueres i contractada pel CCAE, i una altra finançada i contractada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat i una auxiliar administrativa que du el suport administratiu i logístic
necessari pel funcionament del projecte. Les aules estan ubicades al Centre de Formació Integrat de
l’Ajuntament  de  Figueres.  El  Departament  d’Ensenyament  també  finança  la  formació
professionalitzadora  que,  en  el  cas  del  mòdul  d’auxiliar  d’hostaleria  es  porta  a  terme  a  l’Escola
d’Hostaleria de Figueres.

Es distribueix entre la formació general (mòdul B) i la formació professionalitzadora (mòdul A). També hi
ha la possibilitat de fer els mòduls C, l’any següent, a l’Escola d’Adults de referència per a aconseguir el
Graduat d’ESO sempre i quan s’hagin finalitzat amb èxit els dos primers mòduls.

Formació General.
Descripció.

Formació general per a la millora de les competències bàsiques necessàries en el món del treball i en
la  vida  quotidiana,  que  són:  Desenvolupament  i  recursos  personals,  coneixement  de  l’entorn,
matemàtiques, comunicació oral i escrita, tutoria, treball de camp i prevenció de riscos laborals.

Durada: 200-240 hores de setembre a desembre.

Tasques de les professores     : Les tasques de les professores es centren en fer  la  selecció  dels
alumnes i mantenir entrevistes amb les famílies, impartir les classes de la formació general i fer les
tutories individuals i grupals. 

Formació Professionalitzadora i conveni de pràctiques.
Formació  professional  elemental  en  un  perfil  ocupacional  que  inclou  220h  de  pràctiques  en  una
empresa.  Té  la  finalitat  de  desenvolupar  competències  professionals,  a  fi  que  l’alumnat  es  pugui
incorporar  al  món  laboral  amb  una  qualificació  bàsica,  reconeguda  per  l’Institut  Català  de  les
Qualificacions a Catalunya, o bé seguir amb el Cicle Formatiu corresponent.

Hi ha dues especialitats, que són:

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. Es du a terme al Centre de Formació Integrat amb
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professors especialistes en la matèria.

Auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restaurant i bar. Es du a terme a l’Escola d’Hostaleria de
l’Alt Empordà amb professors de cicle formatiu o professionals del sector.

Durada: 475 hores de formació i 220 hores en conveni de pràctiques a les empreses, de gener a juny.

Contingut mòdul  auxiliar d’hostaleria:  cuina i  serveis de restaurant i  bar: aprovisionament de
primeres matèries, cuina (preelaboració i elaboració culinària bàsica), condicions higièniques, serveis,
anglès i francès. 

Contingut Mòdul auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic: operacions auxiliars al punt de
venda, atenció bàsica al client,  anglès, francès, preparació de comandes, tècniques administratives
bàsiques d’oficina, operacions bàsiques de comunicació i reproducció i arxiu.

Tasques de les professores     : Les tasques de les professores es centren en el seguiment de les classes,
la coordinació amb el professorat expert, les tutories individuals i grupals, la cerca del compromís dels
empresaris per signar el conveni de pràctiques, l’acompanyament del jove a l’empresa, la  gestió dels
convenis i el seguiment dels joves durant el temps que dura el conveni.

Resultats
El curs segueix el calendari escolar, comença el
setembre i  acaba el  juny de l’any següent.  El
resultat de la formació professionalitzadora del
curs 2013/2014, que és:

31 joves  participants  (19  de  Figueres  i  12 de
municipis de la resta de la comarca)

27 convenis de pràctiques signats

Resultats d’inserció laboral: 12 joves contractats
a la finalització del PQPI

Resultats  d’inserció  acadèmica  (cicle  formatiu,
escola adults...): 25 joves

Empreses col·laboradores:

     Hoteleria                   Vendes
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XARXA ’ENTITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LESXARXA ’ENTITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LES
COMARQUES GIRONINESCOMARQUES GIRONINES

La xarxa que impulsa la Diputació de Girona té 50 entitats adherides. Les accions dutes a terme en el
marc de la xarxa han estat:

Elaborar un mapa de recursos del territori, amb la posta en comú de les accions que es desenvolupen
en aquesta matèria a les comarques de Girona.

Impulsar la creació d’una xarxa de promoció econòmica. 

Fomentar  les  activitats  formatives  adreçades  a  les  activitats  i  als  càrrecs  tècnics  que  assumeixin
responsabilitats en relació amb aquestes àrees.

Donar suport a les polítiques d’igualtat en matèria de Promoció Econòmica.

Coordinar els Serveis Locals del territori.

Fer una prospecció de les necessitats de les empreses

Dissenyar, consensuar i aplicar una metodologia comuna en els serveis d’orientació i inserció laboral.

Comunicació dels serveis i donar suport tècnic i econòmic.

Facilitar les tasques que ja venen realitzant els ajuntaments i els consells comarcals

EINES DE COMUNICACIÓ: NEWSLETTER  I FLYERSEINES DE COMUNICACIÓ: NEWSLETTER  I FLYERS

Newsletter
La Newsletter està finançada per la Diputació de Girona.

Descripció.

S’ha dissenyat i desenvolupat un gestor de butlletins digitals. Aquest gestor
permet a través d’una pàgina web crear i editar butlletins, insertant diferents
notícies imatges i enllaços i el seu enviament a un grup de contactes entrats. 

Resultat 

S’han enviat 14 Newsletters a 800 empresaris i representants d’associacions i
d’ajuntaments.

Flyers per difondre les activitats.

Descripció.

Es tracta de tenir plantilles per fer difusió d’activitats de l’àrea. D’aquesta manera es redueix el
cost de producció, així com el temps de tenir el disseny tancat per una activitat.
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Resultat: 

4 plantilles diferents que s’han utilitzat en la difusió dels tallers d’emprenedors.

PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LAPLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA
COMARCACOMARCA

Descripció

Les entitats impulsores del Pla Estratègic de Formació  participen en el Grup Motor de la candidatura
aprovada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització, durant el 2013, d’un Pla de Promoció
Econòmica de la comarca.

El  Pla  ha  estat  finançat  pel  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya,  el  Departament  d'Empresa  de  la
Generalitat,   el  Ministeri  de  Treball  i  Seguretat  Social,  el  Fons  Social  Europeu  i  l'Ajuntament  de
Figueres.

Resultats

Pla  Estratègic  de  Promoció  Econòmica  de  la  comarca  de  l'Alt  Empordà,  elaborada  per  la
consultora Daleph basat en: 

Una  diagnosi  quantitativa  a  través  de  les  dades  a  les  fonts  estadístiques  oficials  referents  a
demografia i característiques de la població, el mercat de treball i l’activitat econòmica.

Una enquesta en línia resposta per 135 empresaris i empresàries de la comarca i  63 entrevistes
en  profunditat  realitzades  als  professionals  de   les  10  entitats  impulsores  del  Pla,  a  25  agents
socioeconòmics i a 28 empresaris i empresàries de la comarcal.

L'objectiu del Pla és dinamitzar l’economia local i aconseguir un creixement econòmic sostenible a l’Alt
Empordà per millorar la qualitat de vida dels ciutadans dels municipis de la comarca, tot aprofitant el
potencial de desenvolupament econòmic de tots els recursos i actius de la comarca. 

El pla d'acció s'estructura al voltant de set línies estratègiques, que són:

Millora de la coordinació de les polítiques públiques.

Suport i defensa idels interessos i representació del territori.
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Model de prestació de serveis de promoció econòmica i ocupació.

Suport al desenvolupament dels sectors emergents, els sectors amb potencial i els oficis tradicionals.

Suport al teixit empresarial: existent i emprenedor.

Qualificació i inserció: accions integrals adaptades.

Pla d'acció sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic.

EQUIP TÈCNICEQUIP TÈCNIC

Carme Capallera Arnau, cap de l’àrea i direcció dels projectes. També ha dut a terme les següents
accions:  el  concurs  d’emprenedors,  la  formació  empresarial,  el  disseny  de  la  implementació  del
programa Treball i Formació (convenis de col·laboració i processos de selecció dels 10 treballadors i de
la coordinadora) i els treballs en el marc del Pla Estratègic de Promoció Econòmica. Membre del Jurat
dels Premis Emprenedors, de la Comissió del Micro Crèdit Comarcal, de la Taula d’Ocupació Juvenil,
del  grup  motor  del  Pla  Estratègic  de  Promoció  Econòmica  i  de  la  Xarxa  d’Entitats  de  Promoció
Econòmica de la Diputació de Girona.

Dolors Colomer Cotta, dinamitzadora i orientadora laboral del Club de la Feina. Participa a la Taula
d’Ocupació Juvenil. Col·labora amb la professora del PTT proveint d’empreses interessades en signar
un conveni  de pràctiques.  Membre del  comitè  executiu  del  Pla  d’Inclusió  i  Cohesió  Social  de l’Alt
Empordà. Participació en Feina en Xarxa de la Diputació de Girona en col·laboració amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya. 

Gemma Nadal Gelada, coordinadora del programa Treball i Formació en les dues edicions, 2013/14 i
2014/15.

Tèia  Caliz  (de  gener  a  juny),   professora  i  tutora  dels  joves  del  PTT i  coordinadora  del  mòdul
d’hoteleria i dels convenis de pràctiques a empreses.

Diana Canals i Batlle (gener) experta del Servei d’Informació Empresarial.

Anna  Moiset  Descamps,  suport  administratiu  i  logístic  per  dur  a  terme  les  accions  descrites  en
aquesta memòria relatiu als aspectes administratius dels projectes, de justificació econòmica i de gestió
web dels programes, la gestió de l'agenda del servei d'emprenedoria i la informació del servei del club
de la feina i recepció i registre d'ofertes, a més de les inscripcions d’activitats de l’àrea. Actualitza les
notes de premsa relacionades amb promoció econòmica i les publicacions del Dogc i del Bop.
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ENTITATS COL·LABORADORESENTITATS COL·LABORADORES

Emprenedoria: Coorganitzadors Premi Emprenedors Alt Empordà.

Xarxa  Gironina  d’Entitats  de  Promoció  Econòmica  i  de  Creació
d’Empresa.

Pla Estratègic de Promoció Econòmica de la comarca.

Empreses col·laboradores del PTT

Hoteleria

Vendes
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FINANÇAMENTFINANÇAMENT

Xarxa d’Inserció Laboral.

PTT

Xarxa Gironina d’Entitats de Promoció Econòmica (Premis Emprenedors i Newsletter).

Programa Treball i Formació 2013/2014   

                                                         

Programa Treball i Formació 2014/2015
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