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CANDIDATURES I CONVENISCANDIDATURES I CONVENIS

Candidatures:
5 Candidatures presentades durant l’any 2015 per valor de 322.673,39 €.

Servei d'Ocupació Públic de Catalunya – Departament de Treball

107.720.32 €. Programa Treball i formació 2015/16 persones majors 45 anys. 

97.907,52 €. Programa Treball i Formació 2015/16 persones perceptores RMI.

88.000,00 € Fem Ocupació per a Joves.

27.045,55 € AODL per a la millora de la competitivitat  de les empreses ubicades en els
polígons  industrials de la comarca de l'Alt  Empordà  i  fer-los atractius per a futurs
inversors. 

Diputació de Girona

2.000,00 €. 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 la Diputació de Girona en el marc de la Xarxa d’Entitats de Promoció Econòmica de les
comarques gironines.

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 per a majors de 45 anys del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt
Empordà 2014/15.

Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Fortià, La Jonquera, Llançà,
Peralada, Portbou, Vilafant i  Vilamalla per a la realització del Programa mixt Treball  i  Formació per
persones perceptores de RMI  del  Servei  d'Ocupació  de Catalunya a la  comarca de l'Alt  Empordà
2014/15.

Conveni  de  col·laboració  amb  els  Ajuntaments  de  Figueres,  Castelló  d'Empúries,  la  Jonquera  i
Vilamalla  per  a  la  implementació  del  projecte  “AODL per  a  la  millora  de  la  competitivitat   de  les
empreses ubicades en els polígons  industrials de la comarca de l'Alt Empordà  i fer-los atractius per a
futurs inversors”.

Conveni  de col·laboració  amb els  Ajuntaments de Figueres,  Castelló  d'Empúries  i  Roses per  a  la
implementació del programa Fem Ocupació per a Joves a la comarca.

39 Convenis de col·laboració entre el Consell  Comarcal de l'Alt  Empordà, l'Ajuntament d'Agullana i
l'Associació  ADRINOC per  al  finançament  de l'Associació  ADRINOC per dur  a  terme el  programa
Leader pel període 2014 – 2020, amb els Ajuntaments de:

Agullana,  Albanyà,  Bàscara,  Biure,  Boadella  i  les  Escaules,  Borrassà,  Cabanelles,
Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, La Vajol, Lladó,
Maçanet de Cabrenys,  Masarac,  Mollet de Peralada, Navata, Ordis,  Palau de Santa
Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant
Llorenç  de  la  Muga,  Sant  Miquel  de  Fluvià,  Siurana,  Terrades,  Torroella  de  Fluvià,
Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle, Vilanant i Vilaür.

Conveni regulador de la subvenció concedida a l'Associació per al a Formació Professional de l'Alt
Empordà per a l'any 2015.

Conveni amb l’Associació d’Hoteleria de l’Alt Empordà, l’Associació Alt Empordà Turisme, Federació Alt
Empordanesa d'Empresaris i AJEG per 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.
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XARXA D’INSERCIÓ LABORAL – CLUB DE FEINA.XARXA D’INSERCIÓ LABORAL – CLUB DE FEINA.

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. 

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 895 persones en 2.952 visites en els diferents serveis de la comarca.

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

313.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. 

1.318 a l’Ajuntament de l’Escala.

1.003 a l’Ajuntament de Roses.

80 a l’Ajuntament de Vilafant.

128 a l’Ajuntament de Llançà.

110 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.

Les consultes realitzades han estat les següents:

Consultes per tipus Número

Ofertes 2.926

Formació 688

CV 514

Internet 613

Altres 113

Total 4.854
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La gran majoria de persones que s'adrecen al nostre servei venen a mirar les ofertes actualitzades
setmanalment penjades al suro informatiu. 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 21% 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 125 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.

Aquest any hem creat un correu electrònic del Club de Feina (clubdefeina@altemporda.cat)  des d'on
enviem cv a les empreses. En concret, hem enviat 70 cv a ofertes publicades en premsa, a l'OTG de
Figueres, a l'Ajuntament de Roses, a l'Ajuntament de Figueres, i altres.

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.

Ofertes de treball.
Durant l'any 2015 els usuaris del Club de Feina han pogut tenir informació quantificable de 265 ofertes
de  treball  i  de  373  llocs  de  treball. D'aquests, 178  ofertes  i  258  llocs  de  treball  han  estat
gestionats des del servei propi del Club de Feina.
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Altres entitats 87
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A la realitat, les ofertes a les que poden accedir els usuaris del Club de Feina són més nombroses. Les
dades anteriors reflexen les dades quantificables de les que disposem. A més a més d'aquestes, es fa
difusió d'altres ofertes de difícil quantificació, que són: les ofertes que es publiquen a Infojobs, Infofeina
i Feina Activa, les de l'Oficina de Treball de Figueres, de la premsa comarcal i les del servei municipal
d'informació per a l'ocupació (SMIO) de Figueres.

El servei propi del Club de Feina que es dóna és el següent:

1) En relació als representants de les empreses i administracions que es posen en contacte amb el
servei propi del Club de Feina.

1.a)  Recepció  de  l'oferta  de  l'empresa,  personalment  o  a  través  de  la  web,  on
l'empresari/a especifica en què consisteix el lloc de treball, les condicions i el contacte.
Localització d'ofertes públiques mitjançant la consulta del BOP, del DOGC o consulta a
les webs dels propis Ajuntaments.

1.b) Confecció d'un cartell per fer-ne difusió en els 6 espais del club de la feina i a la
web del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 

Exemple de cartell d'empresa

       

 

1.c) Seguiment per saber quan es tanca l'oferta per treure'l dels espais de difusió del
Club de la Feina i despublicar-ho de la web.

1.d)  Enviament, per part de l'orientadora laboral  en els casos que es requereixi  de
candidats/tes a ofertes concretes. Durant l'any 2015 s'han enviat 19 llistats de persones
candidates a les ofertes de 7 empreses públiques i a 12 administracions amb un total de
248 candidats proposats per a aquestes ofertes.

Respecte a al punt 1) s'ha de tenir en compte que la gestió de les ofertes públiques ha suposat
un treball més intens per part de l'orientadora laboral en quan a dissenyar cartells de difusió
específics per a la seva difusió, la comunicació personal i via mail i telèfon amb persones que
complien el perfil de candidats o candidates i el seu seguiment. 
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2) En relació als usuaris del Club de Feina, el servei que es dóna és el següent:

Tramesa de 36 cartells informatius d'ofertes de treball a 981 usuaris del Club de Feina per
informar-los directament. D'aquests cartells, 9 corresponien a ofertes d'empreses privades i 27
a ofertes de convocatòries públiques.

Resultat de les ofertes del Servei Propi del Club de Feina.

En total s'han posat en contacte amb el Servei Propi del Club de Feina 99 entitats contractats, 88 de
les quals són empeses i 11 administracions, i han generat 178 ofertes  que representen 258 llocs
de treball.

Del total d'empreses, 45 tenen la seu social a la comarca i 43 la tenen fora de la comarca.

Els 74 % dels llocs de treball ofertats es concentren en els municipis de Figueres, l'Escala, la Jonquera,
Roses, itinerant municipis de comarca i municipis de les comarques limítrofes de l'Alt Empordà. 

Per sectors econòmics el 55% dels llocs de treball ofertats es concentren en feines de comerç, serveis i
administració.

Les ofertes es publiquen en la web del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han rebut una mitjana de
121 visites per oferta.

La mitjana de visites per oferta al 

facebook de promoció econòmica 
del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà ha estat de 59. 
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També s'ha fet difusió de 87 ofertes de treball d'altres administracions, entitats i empreses, que
han representat la difusió de 115 llocs de treball. Concretament:  62 ofertes de l'Ajuntament de
Roses, 6 de l'Ajuntament de Figueres, 1 de l'Ajuntament de Cadaqués, 1 de l'Ajuntament de Darnius, 3
de l'Ajuntament de l'Escala,  2 de l'Ajuntament de la Jonquera,  2 de l'Ajuntament de Vilafant,  1 de
l'Ajuntament de Vilajuïga, 1 de l'Ajuntament de Llançà, 1 d'Adecco ETT, 1 del Museu Memorial de l'Exili,
1 del restaurant Els Pins, 1 del càmping la Vall, 1 del Port pesquer, 1 de la Creu Roja llançà, 1 càmping
l'Escala i 1 del restaurant Norai.

Aplicació software

Aquesta aplicació ha estat cofinançada per la Diputació de Girona:

Creació i aplicació d'un nou software, en tecnologia SQL pel seguiment dels usuaris del Club de feina,
en base a:

Creació i modificació de paràmetres.

Introducció i modificació de dades d'usuaris.

Cerques avançades.

Aquesta eina informàtica permetrà a la professional del Club de Feina:

Accedir via web a la base de dades per introduir i modificar la informació personalitzada dels usuaris.

Permetrà fer cerques avançades per enviar candidats/tes a ofertes de treball d'empreses i també per
enviar ofertes de treball o cursos de formació als usuaris registrats.

Permetrà conèixer el perfil dels usuaris i determinar necessitats concretes per zones de treball.

Permetrà quantificar de manera ràpida i fiable, els usuaris i el número de visites que es realitzen a cada
punt del territori.
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EMPRENEDORIAEMPRENEDORIA

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 2015: 5 candidatures presentades i 2 
projectes premiats.

Candidatures:

 Tots hi som.

 Activpac.

Promebox:  serveis  aeris  amb  la  intervenció  de
drone's.

M Xocolata: tallers artesanals.

Grimaldo  Studio:  estudi  fotogràfic  que  incorpora
noves tecnologies.

Projectes premiats:

PrImer:  Tots hi  som, serveis  per  a persones amb discapacitat  psíquica i  a les seves famílies,  i  la
introducció de teràpies innovadores com la introducció d'una sala d'estimulació sensorial.

Segon: Activpac, paquets adaptables amb materials educatius pensats per treballar habilitats motrius i
de memòria per a persones grans o persones amb dificultats específiques.

Premi Idea Empresarial IES: Idees de negoci més creatives dels estudiants dels IES de la comarca. 

Cicles formatius:  12 candidatures  presentades i  1  projecte  premiat,  que  és:  Entre  Boscos  i  Prats,
allotjament rural diversificat i innovador adaptat a l’entorn amb respecte i cura del mediambient. 

Estudiants d'ESO: 6 candidatures presentades i  1 projecte premiat,  que és: M&Music, una motxilla
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adapada a les necessitats musicals dels usuaris.

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  el  producte  Stainout,
comercialització d'un teixit impermeable aplicat als sectors comercial i de la restauració.

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 en Josep
Serra del Celler “la Vinyeta”.

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 2015 pels membres de la Comissió del Micro Crèdit ha estat
de  13,  per  un  import  de  272.000,00  €  €  d'inversió  en  els  sectors  majoritàriament  de  serveis
(assessorament financer, centre de teràpies naturals, botiga de roba infantil i joguines de fusta, neteja
de xemeneies, un restaurant, dues gelateries, estudi fotogràfic, dos bar restaurants, comercialització
pen drives personalitzats, comerç roba interior i fruita de proximitat).
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PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2014 / 2015PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2014 / 2015

Descripció

El  Programa  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:

El Programa estableix tres tipus d'accions, que són:

Accions d'experiència i treball. Accions que s'adrecen a facilitar la pràctica laboral dels/les participants
mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social.

Coordinació del programa, inclou orientació i prospecció d'empreses.

Formació professionalitzadora adreçada a les persones contractades.

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'11 persones:

10 persones contractades a jornada completa durant 6 mesos en les accions d'experiència
laboral. 1 de les persones contractades va causar baixa mèdica.

1 coordinadora del programa contractada a jornada completa durant 7 mesos.

100 hores de formació en “operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents” al
Centre d'Estudis Màster per a les 10 persones contractades en l'acció d'experiència laboral.

Els contractes es van iniciar el 25 de novembre de 2014 i van finalitzar el 24 de maig de 2015.

A) Accions d'experiència laboral.

Ajuntament de Castelló d'Empúries. Projecte d'Intervenció
Comunitària Puigmal i Delta Muga. 2 agents cívics.

Tasques dutes a terme:

Informar  i  sensibilitzar  a  la  ciutadania  en  matèria  de
civisme i convivència. 

Donar  a  conèixer  a  la  ciutadania  l’Ordenança  de
convivència ciutadana, protecció del medi i  ús de la via
pública. 

Difondre  entre  els  ciutadans  del  barri  les  normes  de
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convivència,  que es treballaran a  partir  de la  “Guia  de Convivència:  Convivim” editada per
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries amb el suport de la Direcció General d’Immigració de la
Generalitat de Catalunya. 

Vigilància  i  control  d’entrades  i  sortides  de  les  escoles,  ajudant  a  canalitzar  els  fluxos  de
persones i informar de la convivència de respectar la senyalització viària. 

Detecció de desperfectes a la via pública i queixes veïnals. 

Promoció del reciclatge i informació sobre la recollida selectiva.

Informar i difondre l’oferta formativa, ocupacional, lúdica i cultural del municipi. Donar suport a
les activitats lúdiques i culturals que es duguin a terme en el municipi.

Ajuntament de Llançà. Implementació de noves tecnologies. 1 auxiliar
administratiu.

S'ha dut  a  terme la  gestió  automatitzada dels  expedients  administratius,
mitjançant la plataforma d’Absis de gestió d’expedients web per a windows.
Mitjançant aquesta eina, es pot tramitar íntegrament un expedient, alhora
que es pot informar al ciutadà de l’estat actual de la seva sol·licitud. L’eina
també permet realitzar cerques d’expedients i tràmits.

També s’ha iniciat  en el  procés de signatura electrònica,  relacionat amb
l’eina gestió d’expedients.

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

Les tasques dutes a terme han estat de conservació del
municipi:  concretament  de  manteniment  dels  immobles
municipals i  de la via pública. Concretament treballs de
suport  de  paleteria,  pintura,  senyals,  neteja,  fer
muntatges, entre altres.

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

Les feines dutes a terme han estat:

Arranjament de camí.

Poda d’arbres i arbustos.

Desbrossament de marges.

Plantació d’elements de jardineria

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

Les  feines  dutes  a  terme  han  estat  feines  de  millora  i
manteniment d'espais i equipaments municipals 
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Ajuntament de Sant Pere Pescador. Treball administratiu
i/o  com  a  subaltern  de  suport  al  Servei  d'Atenció  al
Ciutadà i a l'Arxiu. 1 auxiliar administrativa.

Les feines dutes a terme han estat l'organització de l'Arxiu
Municipal i atendre el servei d'atenció al ciutadà. 

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

Les tasques dutes a terme han estat:

Neteja de  parterres de zones verdes.

Podat i retallat de tanques arbustives.

Plantació  de  diverses  especies  vegetals  a  les  zones
verdes del municipi.

Desbrossats de talussos.

Manteniment i neteja del cementiri.

Tallat de gespes en zones verdes.

Manteniment i neteja de maquinària específica de jardineria.

Reparació de paviment de l’entorn immediat de zones verdes i parcs públics del municipi.

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

Les actuacions realitzades ha estat les següents:

Adequació  dels  parcs  municipals:  Reparació  del  mobiliari  urbà  malmès,
manteniment dels jardins: neteja i reg de les zones enjardinades, poda i
sembra de flors i plantes dels jardins i parcs municipals.

Adequació  dels  camins  rurals:   Reparació  dels  camins,  neteja  de  les
cunetes i desbrossar els marges.

Ajuda en el repartiment de cartes en les bustiades municipals

Escombrar carrers i places

Suport en la instal·lació de comptadors d’aigua; en el manteniment dels
edificis municipals: canviar bombetes, pintar, reparar, entre altres; i suport en el muntatge d’escenaris i
equipament dels diferents actes, activitats, tallers i festes.

B) Accions de coordinació i prospecció d'empreses. Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 

La  coordinadora  del  projecte  ha  realitzat  tasques  de  coordinació,  orientació  laboral  i  prospecció
d'empreses.

En la tasques de coordinació ha realitzat reunions de seguiment amb els caps de les brigades i els
tècnics responsables dels Ajuntaments participants i del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, reunions
de coordinació  amb els  professionals  del  Centre  d'Estudis  Màser  i  de la  Unió  d'Empresaris  de la
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Construcció, entre altres. 

En les tasques d'orientació laboral ha dut a terme 3 hores de formació grupal i tutories d'orientació
laboral a les 10 persones participants en l'acció d'experiència laboral.

En les tasques de prospecció d'empreses es va posar en contacte amb 48 empresaris/es.

C) Accions formatives.

Els 10 participants a l'acció d'experiència laboral van dur a terme la formació en “operacions auxiliars
d'enregistrament i tractament de dades i documents” al Centre d'Estudis Màster amb una durada de
100 hores.
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PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2015 / 2016PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2015 / 2016

Descripció

El  Programa  Treball  i  Formació  2015/16  està  adreçat  a  la  contractació  de  persones  aturades,
prioritàriament de dos col·lectius:

A) Persones majors de 45 anys.

B) Persones perceptores de la RMI.

Hi han participat 10 Ajuntaments, que són:

Ajuntament de Castelló d'Empúries, participa en les modalitats A i B.

Ajuntament de Fortià, participa en la modalitat B.

Ajuntament de la Jonquera, participa en la modalitat B.

Ajuntament de Llançà, participa en les modalitats A i B.

Ajuntament de Peralada, participa en les modalitats A i B.

Ajuntament de Portbou, participa en les modalitats A i B.

Ajuntament de Sant Pere Pescador, participa en la modalitat A.

Ajuntament de Saus Camallera Llampaies, participa en la modalitat A.   

Ajuntament de Vilamalla, participa en les modalitats A i B.   

Ajuntament de Vilafant, participa en les modalitats A i B.. 

Està finançat per:

Resultats Programa Treball i Formació 2015/16 Modalitat A) persones majors de 45 anys.

Elaboració i presentació de la candidatura, per a la implementació d'11 projectes i la contractació de 14
persones (1 coordinador/a i 13 persones en la modalitat d'experiència laboral).

Signatura  de  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.
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Candidatures presentades:

Nom projecte. Tipus de projecte Perfil

Persones

(Candidatura)

Aj. Castelló d'Empúries Intervenció comunitària a Empuriabrava Agents cívics

2

Aj. Llançà Projecte per l'ordenació i classificació de
l'arxiu municipal d'obres, registre d'entrades

municipal i indexació i tancament
d'expedients.

Auxiliar
administrativa

1

Aj.Vilafant Manteniment, reparació i conservació del
mobiliari urbà del municipi de Vilafant.

Peons

2

Ajj. Sant Pere
Pescador

Suport administratiu de l'àrea de secretaria
i d'intervenció a les dependències de

l'Ajuntament i auxiliar de la Sala de lectura
municipal de Sant Pere Pescador.

Auxiliar
administrativa

1

Aj. Vilamalla Programa de Treball i Formació Ajuntament
de Vilamalla.

Peó.

2

Aj. Peralada Peralada per a l'ocupació 2015, Brigada Peó

1

Aj. Portbou Projecte Reforç de la brigada d'obres i
serveis municipals

Peó

2

Aj. Saus Camallera
Llampaies

Projecte per a la contractació de recursos
humans per a la millora d'espais i serveis

públics.

Peó 

1

Aj. Vilamalla 2 Programa de Treball i Formació Ajuntament
de Vilamalla.

Peó.
1

Aprovació  definitiva  per  a  la  contractació  de  12  persones:  11  persones  en  la  modalitat  de  l'acció
d'experiència  laboral  i  una  coordinadora.  Respecte  a  la  candidatura,  només  es  van  aprovar  un
contracte  de  treball  a  cadascun  dels  Ajuntaments  de  Portbou  i  Vilamalla,  en  comptes  dels  dos
sol·licitats.

Contractació i seguiment de la següent formació:

90 hores de formació en “Tècniques de recepció i comunicació” al Centre d'Estudis Màster, per
a les 4 persones que duen a terme les feines d'auxiliar administratiu i agents cívics.

96 hores de formació en “Manteniment per a operaris de brigades” a la Unió d'Empresaris de la
Construcció per a les 7 persones que duen a terme les feines de peó.

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. Els treballadors van ser contractats durant el mes de novembre de 2015.
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Resultats Programa Treball i Formació 2015/16 Modalitat B) persones perceptores de la
RMI
Elaboració i presentació de la candidatura, per a la implementació d'11 projectes i la contractació de 13
persones (1 coordinador/a i 12 persones en la modalitat d'experiència laboral)

Signatura  de  8  convenis  de  col·laboració  amb  els  ajuntaments  de  Castelló  d'Empúries,  Fortià,  la
Jonquera, Llançà, Peralada, Portbou, Vilamalla i Vilafant per als anys 2014 i 2015.

Contractació  de  13  persones:  una  coordinadora  del  programa  i  12  persones  en  les  accions
d'experiència laboral següents:

Nom del projecte Tipus de projecte Perfil Persones

Castelló d'Empúries Conservació i manteniment d'espais
públics

Auxiliar de
consergeria

2

Fortià Projecte de suport en la intervenció en
lleres, zones verdes i altres per a la
prevenció de riscos a les persones.

Peó. 1

La Jonquera Campanya de sensibilització cívica al
municipi de la Jonquera.

Agents cívics 2

Llançà Suport a la brigada municipal de
jardineria per millorar l'enjardinament i

neteja dels parcs, jardins i zones
verdes municipals.

Ajudant de
jardineria

1

Peralada Peralada per l'Ocupació 2015
(manteniment i conservació i suport a

la brigada).

Peó. 1

Portbou Projecte reforç de la brigada d'obres i
serveis municipals

Peó. 1

Vilafant Manteniment dels edificis públics
municipals, treballs de pintura.

Peons. 2

Vilamalla Pograma de Treball i Formació Pirmis. Peons. 2

Encàrrec de la proposta formativa de 20 hores de formació en “Formació transversal: competències
lingüístiques, d'autonomia i d'iniciativa per als treballadors beneficiaris del programa Treball i Formació
RMI” a la Fundació Gentis.

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. Els/les treballadors/es van ser contractats durant el mes de desembre
de 2015.
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AODL DE POLÍGONS INDUSTRIALSAODL DE POLÍGONS INDUSTRIALS

El projecte “Millora de la competitivitat  de les empreses ubicades en els polígons  industrials de la
comarca de l'Alt  Empordà  i  fer-los atractius per a futurs inversors.”  està finançat per les següents
administracions:

Descripció del projecte:

El projecte té per objectius:

Identificar les necessitats de les empreses ubicades en els polígons industrials de la comarca
de l'Alt Empordà.

Establir  estratègies  d'actuació  per  cobrir  les  necessitats  de  manera  conjunta  entre  les
administracions  i  entitats  responsables  per  tal  que  les  empreses  tinguin  les  condicions
favorables  pel  bon  desenvolupament  de  la  seva  activitat  i  per  fer  atractius  als  polígons
industrials per a futurs inversors.

Promoure la creació d'associacions empresarials ubicades en polígons industrials i consolidar
l'existent.

El pla de treball inclou les següents activitats:

Constitució del comitè assessor. 

Coneixement in situ de les àrees de promoció econòmica dels Ajuntament participants i de les
persones amb les que col·laborarà professionalment.

Elaborar una síntesi dels principals indicadors del SABI a partir de la identificació de
les empreses ubicades en els polígons industrials dels municipis de Figueres, Castelló
d'Empúries, La Jonquera i Vilamalla fetes des dels Ajuntaments participants.

Identificació de les parcel·les urbanitzades dels polígons industrial buides,  identificació dels
locals  i  naus  disponibles,  identificació  d'un  contacte  (propietari,  Agent  de  la  Propietat
Immobiliària o altre) dels polígons del municipi Vilamalla i incorporació de la informació a la
base de dades d'InvestIn.

Dur a terme entrevistes personalitzades per aprofundir en la realitat dels polígons industrials
dels municipis de Castelló d'Empúries, la Jonquera i Figueres i les seves necessitats per ser
competitius i recollir propostes per part dels empresaris.

Organització de jornades de treball amb els empresaris dels diferents polígons amb l'objectiu
de promoure la  creació d'associacions per cobrir  les necessitats dels  polígons industrials i
serveis per millorar la competitivitat de les empreses.

Celebrar les jornades de treball amb els empresaris.

En els polígons industrials dels municipis de Castelló d'Empúries, Figueres i la Jonquera on hi
hagi interès per part dels empresaris de crear associacions en els polígons: definir els plans de
treball per a la constitució.

Definir  i  dur  a  terme  mecanismes  de  coordinació  amb  l'AODL que  assumeix  tasques  del
projecte InvestIn Figueres
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Resultats:

Els passos duts a terme per a l'aprovació del finançament han estat:

1) Elaborar la candidatura per presentar al programa AODL, tasques dutes a terme:

Actualitzar les dades de polígons industrials tramesos des de la Diputació de Girona a través
d'una enquesta telefònica als tècnics municipals.

Celebrar  una  reunió  amb  els  representants  dels  12  Ajuntaments  (Vilamalla,  Figueres,  la
Jonquera, Roses, Santa Llogaia d'Àlguema, Llers, L'Escala, Castelló d'Empúries, Vilafant, Sant
Pere  Pescador,  Avinyonet  de  Puigventós  i  Vila-sacra)  de  la  comarca  que  disposaven  de
superfície industrial urbanitzada consolidada i amb empreses. L'objectiu va ser convidar-los a
participar en una possible proposta per elaborar un projecte per millorar la competitivitat de les
empreses ubicades en els polígons industrials.

Els representants dels Ajuntaments participants que es van mostrar interessats en la proposta
van ser els de Figueres, Castelló d'Empúries, la Jonquera i Vilamalla.

Des de l'Ajuntament de Figueres es va manifestar que sol·licitarien un AODL que faria, entre
altres, tasques de promoció de sol industrial urbanitzat on no hi havia instal·lades empreses.
Es va acordar que el projecte del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es centraria en millorar la
competitivitat de les empreses instal·lades i en funcionament dels polígons industrials.

Elaboració de la proposta base de la candidatura a través de:

Recollir dades de XIFRA – Diputació de Griona, IDESCAT, Departament d'Empresa i
Ocupació  i  Departament  de Territori  i  Sostenibilitat.  Enquestes telefòniques pròpies,
SIPAE i UPIC.

Elaboració de la següent informació:

Polígons Industrials a la comarca de l'Alt Empordà: ubicació, superfícies i número

Relació de polígons industrial per municipis amb sol industrial urbanitzat

Relació de polígons industrials per municipis amb sol industrial no urbanitzat

Sol industrial urbanitzat i amb implantació d'empreses.

Número d'empreses per sectors i municipi 

Número de persones assalariades i treballadors autònoms i municipi.

Comparativa per municipi de la superfície del polígon industrial i número d'empreses 

Dur a terme una entrevista  amb el  president  de l'Associació  d'Empresaris  i  Propietaris  del
Polígon Industrial de Vilamalla

Identificar territorialment els polígons objecte del projecte a través de la informació del sistema
d'informació de polígons industrials de la Diputació de Girona i del Google Maps.

Proposta  de  creació  d'un  comitè  assessor  del  projecte  format  per  representants  de  la
Corporació, dels Ajuntaments participants i d'experts en el tema. Posteriorment es convidaria a
formar-hi part, entre altres, a representants de la Cambra de Comerç de Girona.

Cercar Exemples d'altres Associacions d'Empresaris de polígons industrials. Concretament:
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Proposar els objectius inicials i les activitats a dur a terme en el pla de treball de l'AODL.

2) Un cop elaborada la proposta base de la candidatura es van dur a terme dues reunions amb els
representants dels Ajuntaments per tancar la candidatura a presentar al finançament del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya.

3) Organitzar el procés de selecció de l'AODL, com a activitat prèvia a l'atorgament del finançament.
Les tasques dutes a terme han estat:

Elaboració de l'oferta de treball  i  presentació a l'OTG de Figueres,  segons directrius de la
normativa del programa.

Recepció dels currículums dels candidats/es.

Fer un informe de preselecció.

Juntament  amb  la  cap  de  RRHH  de  la  Corporació  elaborar  les  bases  de  selecció,
condicionades a l'aprovació per part de l'entitat finançadora, i als requisits normatius aplicables.

Celebració del procés selectiu i redacció de l'acta de selecció segons les directrius de l'entitat
finançadora i la informació necessària per a la contractació.

Comunicar a la representant de l'entitat finançadora de la candidata proposada.

4)  Elaborar  el  conveni  de  col·laboració  base  per  a  la  implementació  de  la  candidatura,  i  tramitar
l'aprovació del conveni de col·laboració definitiu, concretament del Conveni  de col·laboració entre el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Figueres, la Jonquera i
Vilamalla per  a la implementació del projecte “Millora de la competitivitat de les empreses ubicades en
els polígons  industrials de la comarca de l'Alt Empordà  i fer-los atractius per a futurs inversors.” en el
marc  de  la  convocatòria  d'Agents  de  d'Ocupació  i  Desenvolupament  Local  (AODL)  del  Servei
d'Ocupació de Catalunya.

5)  Fer  la  modificació  de  crèdit  necessària  per  dur  a  terme  la  contractació  de  l'AODL segons  les
directrius de l'àrea d'intervenció de la Corporació i de la normativa aplicable al programa.

6)  Presentar  la  candidatura  definitiva  amb  els  objectiu  i  pla  de  treball,  entre  altres,  definits  al
començament.

7) Aprovació del finançament de la candidatura presentada i contractació de l'AODL.

19



MEMÒRIA DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 FEM OCUPACIÓ PER A JOVES, PROJECTE COMPARTIT AMB FEM OCUPACIÓ PER A JOVES, PROJECTE COMPARTIT AMB
L'ÀREA DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALTL'ÀREA DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT

EMPORDÀ.EMPORDÀ.

El projecte “Fem Ocupació per a Joves” està finançat per:

El  projecte  està  compartit  amb  l'àrea  de  Joventut  del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà:  

Descripció:

El Programa “Fem Ocupació per a Joves” té per objectiu la inserció laboral de les persones joves de 18
a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant-los, entre
altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

Els beneficiaris són 20 joves,  de 18 a 29 anys,  destinataris de la Garantia Juvenil  i  preferentment
empadronats a Figueres, Roses i Castelló d'Empúries.

Cadascuna de les persones joves que participin en aquest programa rebrà les següents actuacions:

Experiència professional mitjançant contracte laboral de sis mesos.

150 hores de formació vinculada al contracte de treball.

Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

Resultats

Elaboració i presentació de la candidatura, juntament amb el cap de l'àrea de Joventut de la Corporació
i les representants dels Ajuntaments de Figueres, Roses i Castelló d'Empúries.

Conveni  de col·laboració  amb els  Ajuntaments de Figueres,  Castelló  d'Empúries  i  Roses per  a  la
implementació del programa Fem Ocupació per a Joves a la comarca.

Aprovació  del  finançament  de la  candidatura presentada.  A finals  del  2015 en espera dels  acords
municipals i de la signatura del conveni de col·laboració per les quatre parts per poder contractar als
dos professionals del projecte.
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CONVENI ADRINOCCONVENI ADRINOC

39 Convenis de col·laboració entre el Consell  Comarcal de l'Alt  Empordà, l'Ajuntament d'Agullana i
l'Associació  ADRINOC per  al  finançament  de l'Associació  ADRINOC per dur  a  terme el  programa
Leader pel període 2014 – 2020, amb els Ajuntaments de:

Agullana,  Albanyà,  Bàscara,  Biure,  Boadella  i  les  Escaules,  Borrassà,  Cabanelles,  Cantallops,
Capmany,  Cistella,  Darnius,  Espolla,  Garrigàs,  Garriguella,  La  Vajol,  Lladó,  Maçanet  de Cabrenys,
Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pontós,
Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Siurana,
Terrades, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle, Vilanant i Vilaür.

CONVENI ESCOLA D'HOSTALERIACONVENI ESCOLA D'HOSTALERIA

Informació i tramitació del conveni regulador de la subvenció concedida a l'Associació per al a Formació
Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2016, de 15.000,00 € en concepte de finançament del 50% de
640 hores lectives de l'any 2016 del curs dual de cuina i serveis de restauració 

XARXA ’ENTITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LESXARXA ’ENTITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LES
COMARQUES GIRONINES.COMARQUES 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
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EQUIP TÈCNICEQUIP TÈCNIC

Carme Capallera Arnau, cap de l’àrea i direcció dels projectes relacionats a la memòria. Ha dut a
terme directament  l'acció  dels  Premis  Emprenedors,  la  presentació  i   l'elaboració  de les  següents
candidatures (en col.laboració amb els partners de cada projecte): AODL, Treball i Formació 2015/16 i
programa Fem Ocupació per a Joves. Ha participat en la negociació dels convenis de col·laboració de
promoció econòmica referents a les candidatures presentades i ha realitzat part de la gestió del conveni
pel finançament municipal a l’Assocaició ADRINOC i del finançament de l'Escola d'Hostaleria, així com
dels contractes i la justificació econòmica dels programes, entre altres. Membre del Jurat dels Premis
Emprenedors, de la Comissió del Micro Crèdit Comarcal, de la Taula d’Ocupació Juvenil i de la Xarxa
d’Entitats de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.

Dolors Colomer Cotta, insertora laboral del Club de Feina. Participa a la Taula d’Ocupació Juvenil i en
el grup d'Ocupació del Pla de Desenvolupament Econòmic de la comarca 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 2014/15 (de gener a juny) i
AODL (30 de desembre).

Beatriz  Prado  Márquez, coordinadora,  orientadora  i  prospectora  laboral  del  programa  Treball  i
Formació 2015/16 per a majors de 45 anys (novembre i desembre)

Laura Reinoso, coordinadora del programa Treball i Formació 2015/16 per a persones perceptores de
la RMI (desembre).

Anna Moiset Descamps,  suport  administratiu i  logístic  imprescindible per dur a terme les accions
descrites en aquesta memòria, la justificació econòmica dels projectes, la gestió web dels programes,
la informació del servei del Club de Feina i la recepció, registre, confecció de cartell i seguiment de les
d'ofertes  laborals.  Actualitza  les  notes  de  premsa  relacionades  amb  promoció  econòmica  i  les
publicacions del Dogc i del Bop, entre altres.
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