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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

  CANDIDATURES I CONVENIS.

Candidatures:

 3 Candidatures presentades durant l’any 2017 per valor de 318.813,33 €.

1. Servei d'Ocupació Públic de Catalunya – Departament de Treball  

261.412,33 €. Programa Treball i formació 2016, línies A, B i C. 

55.000,00 € Programa Joves en pràctiques 2016.

2. Diputació de Girona  

2.400,00 €. 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  delegació  de  competències  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  els
Ajuntaments preferents de Castelló d’Empúries, el Far d’Empordà, Fortià, Llançà, el Port de la
Selva, Portbou, Saus Camallera Llampaies, Viladamat, Vilafant i Vilamalla per a la realització
del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca
de l'Alt Empordà (2016 – 17).

Conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  els  Ajuntaments
preferents de Castelló d’Empúries, el Far d’Empordà, Fortià, Llançà, el Port de la Selva, Portbou,
Saus Camallera Llampaies, Viladamat, Vilafant i Vilamalla  per a la realització del Programa
Treball  i  Formació  Alt  Empordà  del  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya  a  la  comarca  de  l'Alt
Empordà (2016 – 17).

Conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  els  Ajuntaments
preferents  d’Agullana,  Castelló  d’Empúries,  el  Far  d’Empordà,  Espolla,  la  Jonquera,  Palau-
saverdera, Portbou, Saus Camallera Llampaies, Torroella de Fluvià, Vilafant i Vilamalla  per a la
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realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la
comarca de l'Alt Empordà (2016 - 17).

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  d’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 2017.

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.

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
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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.

Resultat del Club de Feina: 

S’ha atès a 773 persones en 2,440 visites en els diferents serveis de la comarca.

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

300 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. 

1,086 a l’Ajuntament de l’Escala.

811 a l’Ajuntament de Roses.

60 a l’Ajuntament de Vilafant.

79 a l’Ajuntament de Llançà.

104 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.

El número total de consultes ha estat de 4.367 amb la següent distribució:

Consultes per tipus Número

Ofertes 2.204

Formació 294

CV 521

Internet 308

Altres 205
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Total 4,132

La  gran  majoria  de  persones  que  s'adrecen  al  nostre  servei  venen  a  mirar  les  ofertes
actualitzades setmanalment posades al  suport informatiu (64 %).  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 5 % 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.
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El 9 % de les consultes ha estat per cursos de formació.

S'ha fet difusió de 274 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.

Tenim activat  un correu electrònic  del  Club  de  Feina.  Des  d’aquest  mail  enviem CV a  les
empreses, d’aquells usuaris que no tenen accés a internet. En concret, hem enviat 217 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, entre altres, i representen el 7 % de les
consultes.

Ofertes de treball.

Durant l'any 2017 els usuaris del Club de Feina han pogut tenir informació quantificable de 583
ofertes de treball i de 1.082 llocs de treball. D'aquests,  340 ofertes i 531 llocs de treball
han estat gestionats des del servei propi del Club de Feina.

Tanmateix,  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 i de de la
premsa comarcal.

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
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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 2016 s'han enviat 257 candidatures a
través  del  correu  electrònic  del  club  de  feina  per  a  persones  que  no  disposen  de
recursos informàtics per fer-ho.

2) En relació als usuaris del Club de Feina, el servei que es dóna és el següent:

Tramesa de 77 cartells informatius d'ofertes de treball a 1.044 usuaris del Club de Feina per
informar-los directament. D'aquests cartells, 35 corresponien a ofertes d'empreses privades, 25
a ofertes de convocatòries públiques i 7 a programes d’ocupació.
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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 160 entitats contractats,
143 de les quals són empeses i 17 administracions, i han generat 341 ofertes que representen
681llocs de treball.

Les ofertes es centren en els sectors econòmics de l’hostaleria, serveis i comerç, amb un 71 %
del total.

La mitjana de visites a la web per oferta publicada és de 146.

La mitjana de visites al facebook per oferta publicada és de 126.

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE + 45 A.

La jornada ha estat organitzada per representants del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, del
Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya,  de  l’Ajuntament  de  Figueres,  Castelló  d’Empúries  i
Vilafant.

Aquesta activitat ha estat cofinançada per la Diputació de Girona:

En el  marc de la campanya
de sensibilització per a la contractació de persones majors
de 45 anys en situació d'atur es va organitzar una Jornada
el dia 7 d'abril al municipi de Castelló d'Empúries.

Les entitats organitzadores van ser el Consell Comarcal de
l'Alt  Empordà,  els  Ajuntaments  de  Figueres,  Castelló
d'Empúries  i  Vilafant,  i  l'OTG  de  Figueres.  Les  entitats
finançadores són les entitats organitzadores i la Diputació
de Girona.

La jornada va començar amb la projecció del documental
Grans Actius on s'explicava l'experiència de tres persones
amb aquest perfil d'edat i en diverses situacions.
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Va continuar amb la ponència de Francesc Gelida anomenada “Posem en valor  l'experiència”
que va tenir un caire molt formatiu i  que les  280 persones inscrites van poden aprofitar
durant l'hora i mitja de durada.

Per acabar es van organitzar uns espais d'entrevistes amb empresaris, empresàries i/o caps
de recursos humans de 8 empreses que ofertaven 23 llocs de treball.

Durant la jornada hi havia un espai dedicat a diverses entitats de la comarca que ofereixen
serveis d'inserció laboral i/o formació per a persones en situació d'atur. El Club de Feina del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà va participar en aquest espai. Per donar a conèixer el Club de
Feina es van editar dos flyers, un per a les persones en situació d'atur i l'altre per a empresaris
i empresàries que cerquen treballadors i treballadores.

Flyer per a usuaris del Club de Feina

Flyer per a empresaris i empresàries que cerquen treballadors i treballadores.
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EMPRENEDORIA.

9a edició dels 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  i  Emprenedors  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:

1) Premi Emprenedor@:  Projecte d’empresa més viable, innovadora i amb major potencial de
creixement i amb data de creació durant l’any 2017: 7  candidatures presentades de 9 promotors
i promotores  i 2 projectes premiats.
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Candidatures:

• Consultoria  de  dietètica  i  nutrició,  complementada  amb  la  venda  de  productes
recomanats cuinats o precuinats.

• Café Karlaka, importació de cafè de Colòmbia directament des d'una cooperativa sense
passar per intermediaris.

• Escape room, espai tancat on es desenvolupa un joc en equip que cerquen pistes per
poder sortir amb èxit.

• Nohakota,  fabricació  i  elaboració  de  taules  de  longboard  i  skimboard  ecològiques,
sostenibles i fetes a mà.

• El  bosch  d'Ali  Babà,  campament  juvenil  de  caràcter  sostenible  i  educatiu  amb  un
vessant innovador.

• Tne Brand New Bands, portal web i plataforma publicitària i gratuïta per a grups novells.

• Bugaquick, bugaderia d'autoservei especialment adaptat per el tipus de peces que no es
poden rentar a casa.

• Projectes premiats:  

• PrImer: Nohakot -      Segon: El bosch d'Alí Babà.

2) Premi Idea Empresarial IES:  Idees de negoci més creatives dels estudiants dels IES de la
comarca. Té dues categories que són:

A) Categoria alumnes d’ESO: 9 candidatures amb
22  participants  de  4  Instituts.  Són:  Escolàpies
(Fundart,  Mazemap  i  Reciclapp),  Cap  Norfeu
(Virtual  experience  i  Sun's  Phone),  Alexandre
Deulofeu  (Ajuda  en  un  tres  i  no  res,
Termoortopedicsm3 i Seating App) i Illa de Rodes
(Ardupaper).  Projecte  premiat:  Ardupaper  de
l'Institut Illa de Rodes de Roses.

B)  Categoria  alumnes  de  Batxillerat  i  Cicles
Formatius: 9 candidatures amb 23 participants de 4 Instituts. Són: Illa de Rodes (Sit), Cap Norfeu
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(Rosapp), Cendrassos (Appmarket, Motor d'aigua salada, SAFEdocs, Apuntik i Bio celiac per tu) i
el Pedró (nea i Omnipresenz). Projecte premiat: Nea de l'Institut el Pedró de l'Escala.

3)  Premi  Jove  Empresari/a: 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 Anna Espelt del Celler Espelt de Vilajuïga.

4) 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  premiat  a  la  promotora  de  la  casa  rural  Ca  la  Marutxi  de
Cantallops  per  promoure  una  xarxa  de  cooperació  empresarial  local  relacionada  amb  el
turisme. També va rebre un accèssit a la innovació l'empresa Ceres Roura de Figueres.

L’acte d’entrega dels Premis de les quatre
categories va tenir lloc el 19 de maig de de
2017 en un acte organitzat a l'Auditori dels
Caputxins de  l’Ajuntament de  Figueres.  En
l'acte  de  presentació  es  van  fer  una
ponència dos joves altempordanesos, Sílvia
Osuna,  cientìfica  i  Mohammed  El  Amrani,
promotor  de  la  xarxa  de  convivència  de
roses.

El jurat que va seleccionar els projectes premiats va estar format per membres de les entitats
organitzadores i per empresaris i empresàries de la comarca.
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En  la  categoria  de  Premi  Emprenedor@  i   Premi  Idea
Empresarial IES,  els promotors van presentar directament els
seus projecte al  jurat,  en un temps màxim de 5 minuts.  Per
això,  prèviament  els  candidats  i  candidates  del  Premi
Emprenedor@ van assistir a una sessió formativa impartida pel
Fòrum Imagina on el formador, Sergio Gil, va  formar i entrenar
als candidats i candidates en la millora de les seves habilitats
de  comunicació  per  presentar  el  seu  projecte  davant  els

membres  del  jurat  dels  premis  aixì  com  de  futurs
inversors,  entre  altres  (col·laboradors,  directors
entitats bancàries, prescriptors, etc.).

En  el  marc  dels  Premis  Emprenedors  s'ha  organitzat
una jornada sobre “com fer viable el meu projecte”
organitzat pel Fòrum Imagina, el dia 10 de novembre,
en  el  què  hi  van  participar  11.emprenedors  i
emprenedores.  El  formador Rafael  Aguilera ha donat
un  conjunt  d'eines  i  pautes  que  els  permeti
dimensionar  els  seus  projectes  en  funció  de  les
diferents realitats  econòmiques, personals i de l'entorn.

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 2017 pels membres de la Comissió del Micro Crèdit ha
estat de 3 per un import de 55.000,00 € d'inversió en el sector de serveis que s'han instal.lat en
els municipis de Vila-sacra i Figueres.
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PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2016 - 18

Les entitats finançadores han estat les següents:

Descripció

Les tres accions del programa dutes a terme són:

Accions  d'experiència  laboral.  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.

Formació transversal adreçada a les persones contractades.

Els beneficiaris i participants de les accions d’experiència laboral són:

Línia  A:  persones  en  situació  d'atur  no  perceptores  de  prestacions  o  subsidi  per
desocupació. Per a contractacions d'un any tindran prioritat els majors de 55 anys i per
a contractacions de mig any tindran prioritat les persones d'entre 45 i 54 anys.

Línia B: persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció. Per a
contractacions d'un any tindran prioritat els majors de 55 anys i per a contractacions de
mig any tindran prioritat els menors de 55 anys.

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 desembre de 2016 i gener de 2017 i els
contractes van finalitzar el mes de desembre de 2017 i el gener de 2018

13



MEMÒRIA ANUAL 2017
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Resultats de les accions d’experiència laboral modalitat A

Ajuntament de Castelló d'Empúries. Projecte d'Intervenció comunitària a Empuriabrava. 2
agents cívics.

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

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

Difondre entre els ciutadans del barri les normes de convivència.

Vigilància i control de les entrades i sortides de les escoles

Detecció dels desperfectes a la via pública i queixes veïnals

Promoció del reciclatge i informació sobre la recollida selectiva.

Ajuntament de Fortià. 1 peó 

Les tasques s’han centrat, principalment, en la prevenció i reparació d’edificis, vials i zones
verdes davant el possible risc d’inundació i/o fortes pluges i en aquells que puguin privar el
desguàs de l’aigua.

Ajuntament de Llançà. 1 peó de jardineria i un agent cívic

Les tasques del peó de jardineria s’han centrat en el manteniment d’espais
públics. Suport a la poda, reg de les zones verdes, en zones enjardinades,
parcs municipals i espais de lleure, instal·lant mànega, controlant els regs
automàtics i retirant les males herbes. 

Lles tasques de l’agent cívic s’han centrat en informar i
sensibilitzar  a  la  ciutadania  en matèria  de  civisme i
convivència. Ha realitzat parades en les diferents illes
de  contenidors  per  tal  de  verificar  que  tots  els

ciutadans  dipositessin  els  residus  en  cada  contenidor,  informant  dels
horaris  de  recollida,  els  tipus  de  residu  que  van  a  cada  contenidor,  la
importància de fer-ho, entre altres. Ha dut a terme la vigilància i control
d’entrades i sortides dels alumnes de l’escola. També, ha col·laborat en la
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vigilància en el parc de l’escola amb la finalitat de promoure bons hàbit i actituds dels nens i
de les nenes en aquest entorn, entre altres.

Ajuntament de Portbou. 2 peons.

Les tasques s'han centrat en la neteja viària i en la xarxa de sanejament
municipal. També han treballat en feines de jardineria, realitzant treballs
de  poda  i  desbrossament  amb petites  eines  manuals,  feines  de  reg  i

plantació de plantes d’ornament en els jardins de la
casa Herrero i altres espais públics del municipi.  Han
fet  tasques  de  manteniment  d’edificis  públics  i  de
mobiliari urbà, reparant, pintant, i envernissant els jocs
infantils als parcs públics, netejant pintades i/o grafitis,
reforçant els enclavatges dels bancs, les papereres, les senyalitzacions, els
testos  i  altres  tipus  de  mobiliari  urbà.  Ha  fet  una  gran  feina  en  el
manteniment  del  mobiliari  urbà  a  la  platja  gran  de  Portbou,  ajudant  a
instal·lar les dutxes de platja, la passarel·la de fusta i la barana adaptada.

Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies. 1 peó.

S’han dut a terme tasques de manteniment i neteja de zones verdes,
fonts i vies públiques consistent en fer podes dels arbres, recollida
de les branques podades, posar-les en els big bags i traslladar-les pel
seu reciclatge.  Treballs  de  millora  i  manteniment  d’espais  públics
com jardins,  parcs  i  de  tanques  de  protecció.  Tasques  de  millora
d’edificis públics i de mobiliari urbà.

Ajuntament de Saus Camallera Llampaies. 1 peó

S’ha dut a terme una adequació, a fons, de material, de la maquinària,
del vehicle i dels espais de treball. També va organitzar tot el magatzem
municipal. Ha realitzat manteniment i neteja de zones verdes i espais de
lleure,  d’edificis  públics  i  de  mobiliari  urbà.  Ha  estat  fent  neteja
d’embornals  dels  carrers  i,  en  dies  de  mal  temps,  ha  organitzat  el
material  del  local  social.  El  participant  ha  dut  a  terme  les  tasques
d'implementació de la prova pilot de recollida i tractament de la fracció
orgànica  de  residus,  gestionant  la  recollida  porta  a  porta  i  el
funcionament del compostador comunitari per al seu tractament. També
ha fet la difusió de la campanya, que es va iniciar el mes de setembre. 
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Ajuntament de Vilafant. 2 peons.

Les tasques dels peons s’han centrat en el manteniment d'espais
públics.  Han  participat  en la  replantació  de  l’arbrat  del  poble,
replantacions  de  zones  verdes  i  rotondes  aplicacions  d’adob,
segues  de  gespes,  neteges  dels  espais  verds,  desbrossat  de
marges, cunetes de camins i vies municipals. També s’han fet les
podes  de  l’arbrat  del  municipi,  tala  de  branques  mortes  i
aclariment d’arbres en zones arbrades.

També s’han centrat en la prevenció i conservació de zones verdes
municipals que quedaven fora de la zona d’actuació de la brigada
municipal. Els treballs s’han fet amb profunditat.

Ajuntament de Vilamalla. 1 peó.
    S’han dut a terme tasques de manteniment d’espais públic i millora de mobiliari urbà i 

d’equipaments municipals, i també d’edificis públics. Ha realitzat
una magnífica feina al Parc Infantil que hi ha al davant del 
Pavelló Municipal, tan en el seu manteniment, com en els 
enclavatges i a la neteja de les zones de terra de la zona infantil. 
També ha treballat en la neteja dels vials del Polígon Empordà 
Internacional, del Polígon Pont     del Príncep i del nucli antic.

Resultats   de les accions d’experiència laboral modalitat B  

Ajuntament de Castelló d’Empúries. 2 peons jardiners.

Els  treballs  s’han  centrat,  principalment,  en  tasques  de
manteniment  d’espais  públics,  concretament  en  el
desbrossament  dels  marges  de  la  via  verda  i  dels  recs  per
millorar els espais de lleure dels ciutadans i la retirada manual
de males herbes en espais sensibles  a la  ciutadania per  tal
d’evitar l’ús de productes fitosanitaris.  La zona de treball  ha
estat, prioritàriament la zona d’Empuriabrava.

Ajuntament del Far d’Empordà. 1 peó
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Les accions d'experiència laboral s’han centrat en el  manteniment d’espais públics, d’edificis
municipals i de mobiliari urbà.

Ajuntament del Port de la Selva. 1 peó.

Els  treballs  s’han centrat en el  camí de ronda,  platges i
zones  enjardinades,  principalment  en  la  millora  del
mobiliari urbà i de desbrossament.

Ha  dut  tasques  d’enjardinament  de  diferents  espais
municipals i ha arreglat els pals dels cartells de les platges,
camí de ronda i altres espais públics.

Ajuntament de Vilafant. 1 peó

Les especificitats dels treballs del municipi de Vilafant s’han centrat
principalment  en  tasques  de  millora  de  l’accessibilitat  i  de  la
senyalització viària i conservació dels edificis públics (pintura viària
del municipi, amb el pre-marcatge de línies, col·locació de senyals de
trànsit i cons de desviació del trànsit viari, trasllat de negatius de
senyalització i trasllat de màquina de pintura). Durant els dies de
mal temps, ha participat també en treballs de pintura a l’interior del
magatzem de la brigada amb el repintat de mobiliari  urbà,  entre
altres.

Ajuntament de Vilamalla. 2 peons.

Les  accions  d'experiència  laboral  s'han  centrat  en  les  tasques  de  manteniment  d'espais  i
edificis públics, i del mobiliari urbà.

Resultats de l’acció de coordinació Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 

La coordinadora del projecte ha realitzat tasques de coordinació del programa.

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 la professora de la formació transversal, entre altres. 

Resultat de les accions formatives.
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A l'inici del programa els peons van dur a terme 20 hores de formació en Prevenció de Riscos
Laborals a càrrec de l'àrea de Formació de la Unió d'Empresaris de la Construcció.

20 hores de formació transversal consistent en un mòdul de competències lingüístiques (15 h.) i
en un mòdul d’iniciativa i autonomia (5 hores).

Publicitat de les entitats finançadores del projecte.

En cada projecte hi havia un cartell mida A3 en un lloc visible al públic on s'informava de les
entitats finançadores del projecte:

CANDIDATURA PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2017 - 19

Les entitats finançadores han estat les següents:

i els Ajuntaments participants:

Descripció

Les tres accions del programa dutes a terme són les mateixes que les descrites en el l’apartat
anterior.

Els beneficiaris i participants de les accions d’experiència laboral són:

Línia PANP:  persones en situació d'atur no perceptores de prestacions o subsidi  per
desocupació, amb atur de llarga durada. Per a contractacions d'un any tindran prioritat
els majors de 55 anys i per a contractacions de mig any tindran prioritat les persones
d'entre 45 i 54 anys.
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Línia PRMI: persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció. Per a
contractacions d'un any tindran prioritat els majors de 55 anys i per a contractacions de
mig any tindran prioritat els menors de 55 anys.

Línia  DONA:  dones  en  situació  d'atur  no  perceptores  de  prestacions  o  subsidi  per
desocupació, amb atur de molt llarga durada.

Resultats

Aprovació de 22 convenis:

11  de  delegació  de  competències  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  els
Ajuntaments  interessats  per  a  la  realització  del  Programa  Treball  i  Formació  Alt
Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.

11  de  cooperació  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  els  Ajuntaments
interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei
d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.

Elaboració  i  aprovació  de  la  candidatura  per  contractar  a  21  persones (20  en la  modalitat
d'experiència laboral i 1 en la modalitat de coordinació).

Ajuntaments Total treballadors

Agullana, i els municipis del seu entorn que ho
sol·licitant. 2

Castelló d’Empúries i en els municipis del seu
entorn que ho sol·licitin. 5

El  Far  d’Empordà,  i  en  els  municipis  del  seu
entorn que ho sol·licitin. 1

Espolla, i en els municipis del seu entorn que
ho sol·licitin. 1

La Jonquera i en els municipis del seu entorn
que ho sol·licitin 2
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Palau-saverderai  en  els  municipis  del  seu
entorn que ho sol·licitin 1

Portbou i en els municipis del seu entorn que
ho sol·licitin 2

Saus  Camallera  Llampaies  i  en  els  municipis
del seu entorn que ho sol·licitin 1

Torroella de Fluvià i  en els municipis del seu
entorn que ho sol·licitin 1

Vilafant i en els municipis del seu entorn que
ho sol·licitin 2

Vilamalla i en els municipis del seu entorn que
ho sol·licitin 2

Total 20

El dia 30 de desembre es van dur a terme 5 de les 20 contractacions, la resta es van fer el gener
del 2018.

 JOVES EN PRÀCTIQUES 2017 - 18

El  programa  Joves  en  Pràctiques  s'emmarca  en  els  programes  de  Garantia  Juvenil  i  està
finançat per:

Descripció:

El  Programa  “Joves  en  pràctiques”  té  per  objectiu  incentivar  la  contractació  laboral  en
pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Va
dirigit  a  de  18  a  29  anys,  en  situació  d’atur  i  amb  formació  universitària  o  de  formació
professional de grau mig o superior.

Resultats

Elaboració, presentació i aprovació de la candidatura.
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Contractació de 5 joves en pràctiques en els següents projectes:

Contractes Àrea Projecte.

1 Medi Ambient.  Agència Comarcal de l'Energia i Clima i al
seguiment de la recollida selectiva

1 Arxiu Digitalització  de  materials  diversos  de
l'Arxiu  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i
catalogació  dels  expedients  de  l'arxiu  del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

1 Joventut Projecte d'Informació i lleure juvenil 

1 Benestar Social Suport  al  desenvolupament  de  registre  i
actualització  de  dades  de  l'Observatori
Social de l'Alt Empordà

1 Turisme – Serveis
Econòmics

Suport  en  el  desenvolupament  de  les
actuacions  de  l'àrea  de  Turisme  i  a
documentar  l'inventari  de  concessions  de
serveis de l'àrea de Serveis Econòmics.

CONVENI ADRINOC

En relació  al  conveni  ADRINOC s'ha dut a terme les tasques conveniades amb l'Associació
ADRINOC i 39 Ajuntaments rurals de la comarca. per al finançament de l'Associació ADRINOC per
dur a terme el programa Leader pel període 2014 – 2020. 

Els  Ajuntaments són els següents::

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,
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Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle, Vilanant i
Vilaür.

 CONVENI 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 2017, per un import de 15.000,00 €. 

 PLA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’ALT EMPORDÀ.

En el marc de Pla de Promoció Econòmica de la comarca s'han dut a terme reunions mensuals
informatives  i  de  col·laboració  amb els  tècnics  de  les  àrees  de  promoció  econòmica  dels
Ajuntaments de la comarca. També s'ha participant en el Pla de Promoció del Comerç de la
comarca i la participació en la campanya de sensibilització per a la contractació de persones
majors de 45 anys.

 XARXA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LES COMARQUES GIRONINESs

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.
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Comunicació dels serveis i donar suport tècnic i econòmic.

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

EQUIP 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 conjuntament amb els  socis participants de cada projecte:  Treball  i
Formació 2017/19,  Joves en pràctiques 2017/18 i  Xarxa d'Entitats de Promoció Econòmica. 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  i  de la  Xarxa d’Entitats  de
Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.

Beatriz Prado Márquez insertora laboral del Club de Feina. Ha participat a la Taula d’Ocupació
i Formació Juvenil i a les reunions de treball del Pla de desenvolupament del Comerç de la
comarca.  Membre  de  la  comissió  organitzadora  de  la  Jornada  de  sensibilització  per  a  la
contractació de majors de 45 anys. 

Raquel Fuentesal Martínez,  coordinadora del programa Treball i Formació durant l’any 2017
del programa Treball i Formació 2016 – 18.

Anna Moiset Descamps, suport administratiu i  logístic imprescindible per dur a terme les
accions descrites en aquesta memòria, 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.

23


