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PLA ESTRATÈGIC DE FORMACIÓ DE LA COMARCAPLA ESTRATÈGIC DE FORMACIÓ DE LA COMARCA

Presentació
El Pla Estratègic de Formació està impulsat pel  Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de
Figueres,  l’Ajuntament  de  Roses,  l’Ajuntament  de  l’Escala,  l’Ajuntament  de  Castelló  d’Empúries,
l’Ajuntament de Llançà, l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, l’Ajuntament de Jonquera, el Consorci
Salines Bassegoda i l’Associació Alt Empordà Turisme.

Descripció de les feines realitzades.
Coorganització de la  Jornada de Presentació de la Diagnosi del Pla,
en el qual van participar 22 professionals de les entitats participants i es
van definir les necessitats formatives dels 15 sectors objecte d’estudi. Hi
van assistir 116 persones.

Les  professionals  de  l’àrea  de  Promoció  Econòmica  van  fer  les
ponències del sector agroalimentari i del sector dels serveis a les
persones.

Coordinació  de  la  redacció  del  document  “Diagnosi  del  Pla
Estratègic de Formació.

Impuls de la candidatura de  la candidatura a un cicle formatiu de
grau superior en Vi i Oli obtenint el suport de l’Institut de Llançà i les
DO del Vi i de l’Oli de l’Empordà. Per això es van fer tres reunions:

1) Amb  representants  dels  Instituts  Interessats  per  definir  quin
d’ells estaria disposat a assumir la candidatura.

2) Amb representants de la Denominació d’Origen per convidar-los
a participar i a què donessin suport a la iniciativa.

3) Amb representants de la Denominació d’Origen, de l’Institut de
Llançà i empresaris i empresàries de la comarca per definir el seu interès i el contingut del cicle
per adaptar-ho a la realitat de les empreses

A partir d’aquí, des de l’Institut de Llançà va agafar el relleu. 

Coorganització, juntament amb la directora de l’Oficina de Treball de la Generalitat, de la  sessió de
treball multidisciplinar i interadministrativa entre els 8 coordinadors dels diferents sectors del Pla
Estratègic  de Formació,  5  professionals  del  Servei  d’Ocupació  de Catalunya,  una professional  del
Servei  Públic  d’Ocupació  Estatal,  2  professionals  del  Departament  d’Empresa  i  Ocupació  i  2
professionals del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de:

Coordinació al setmanari Empordà i a l’Hora Nova de 12 articles per difondre les conclusions de la
diagnosi i s’ha redactat el del sector agroalimentari.

Autoria de dos articles als setmanaris comarcals: un sobre el sector agroalimentari i un altre sobre
la Presentació del Pla. El segon ha estat realitzat  conjuntament amb el cap de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Figueres i han rebut les aportacions dels participants en el Pla.

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.
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ESTUDI: LES ENTITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’ALTESTUDI: LES ENTITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’ALT
EMPORDÀ: CAP A UNA ESTRATÈGIA CONJUNTAEMPORDÀ: CAP A UNA ESTRATÈGIA CONJUNTA

Presentació

El projecte s’ha centrat en els treballs per crear una xarxa comarcal de promoció. S’ha dut a terme en el
marc de l’estudi “Les entitats de promoció econòmica de l’Alt Empordà: Cap a una estratègia conjunta”
finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Departament d’Empresa i Ocupació, el Fons Social
Europeu, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Diputació de Girona.

L’empresa consultora ha estat: Cresàlida, creixement i consolidació empresarial.

El projecte va ser promogut de la necessitat del context actual d’explorar nous paradigmes que ens
serveixin per cercar nous camins a l’actual situació social i econòmica que vivim a la comarca i del país.

El repte, en aquest treball, ha estat obrir la possibilitat de participar a persones d’entorns molt diferents i
amb impacte amb la promoció econòmica, per plantejar necessitats i definir estratègies per afrontar-les.
Concretament,  en  el  procés  s’ha  convidat  a  agents  públics  i  privats  relacionats  amb  l’entorn
d’associacions  empresarials,  àrees  de  promoció  econòmica,  entorn  tecnològic,  educatiu,  polític,
mediambiental, empresaris, empresàries, emprenedors i emprenedores.

Descripció de les feines realitzades
Creació d’un equip de disseny i contrast amb la col·laboració del cap de promoció econòmica de
l’Ajuntament de Figueres i d’un equip de coordinació.

Els treballs s’han dut a terme en dues fases: 

Fase 1. Diagnosi amb la realització de 7 enquestes, 5 entrevistes
amb profunditat i 2 focus group amb la participació de 13 persones.

Fase 2. Construcció de la xarxa i  elaboració del pla estratègic a
través de tallers participatius amb la celebració de 6 sessions. Es va
convidar a 50 persones entre agents públics i privats, dels quals 44
van acceptar la invitació i dels quals 25 participen activament.

S’han  identificat  els  factors  d’incidència que  afecten  a  la
promoció  econòmica,  per  tal  de  trobar  mesures  correctores  als
factors limitadors i mesures potenciadores dels punts forts, que es
puguin aplicar de forma conjunta.

El resultat ha estat l’elaboració d’un pla estratègic que inclou la missió, la visió, els valors,  les línies
estratègiques, els objectius estratègics, les àrees operatives i els objectius operatius.

Les línies estratègiques que s’han definit i les necessitats a les que responen són:

Millora  de  la  qualitat.  Els  serveis  i  productes,  en general,  contenen poc valor  afegit  i  en moltes
ocasions no assoleixen els nivells de qualitat que serien òptims. Aquest fet resta competitivitat a les
empreses de molts sectors.

Generalització de les tecnologies de la informació i la comunicació.  Poca presència i utilització de
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en aquelles empreses que pertanyen a sectors
allunyats de l’entorn tecnològic, sobretot, en els sectors d’activitat més tradicionals com el comerç i el
turisme.

La  identificació  i  reclutament  de  talent.   Existeixen  moltes  dificultats  a  l’hora  de  captar
treballadors/es que tinguin les competències òptimes. El fet que molts/es joves vagin a estudiar a les
universitats de Girona i Barcelona, principalment, i que quan finalitzen els seus estudis el territori no
sigui capaç d’oferir-los oportunitats laborals, provoca el fenomen de fuga de talent.

Potenciació  de  l’  emprenedoria.  Existeixen  moltes  dificultats  alhora  d’engegar  iniciatives
emprenedores i també a l’hora de fer créixer les activitats amb noves idees i  projectes. Aquest fet
provoca que tant les estructures empresarials com el teixit productiu no es renovi i pugui encarar el
futur amb perspectives de creixement.
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XARXA D’INSERCIÓ LABORALXARXA D’INSERCIÓ LABORAL

Presentació
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. Per a les tasques de suport a la difusió d’ofertes s’ha rebut el
suport del programa AODL finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el departament d’Empresa i
Ocupació i el Fons Social Europeu, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Diputació de Girona.

L’equip de treball està format per una dinamitzadora i orientadora laboral del Club de la Feina, que ha
rebut el suport de l’AODL per les tasques de difusió de les ofertes.

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.

Descripció de les feines realitzades: Club de la feina. 
La Xarxa està formada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de Roses, l’Escala,
Llançà, la Jonquera i Vilafant.

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 i a Llançà, la Jonquera i Vilafant un cop al mes.

Resultats: s’han registrat a  956 persones i s’han atès a  2.464 visites en els diferents serveis de la
comarca

Per  municipis,  les  visites  registrades  en  el  Club  de  Feina  han  estat:   508 a  l’oficina  de  promoció
econòmica  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,   1.360 a  l’Ajuntament  de  l’Escala,   607 a
l’Ajuntament  de  Roses,   101 a  l’Ajuntament  de  Vilafant,  79 a  l’Ajuntament  de  Llançà  i  101 a
l’Ajuntament de la Jonquera.  

A l’Ajuntament de Roses al llarg de l’any s’han portat a terme 3 serveis: gener (borsa de treball); febrer -
agost (Formació i alfabetització digital) i setembre - desembre (club de Feina). 

La gran majoria de persones que s'adrecen al nostre servei, en concret el 96%, 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 SOC, etc.

Han utilitzat internet un 24% de les consultes fetes i habitualment venen a resoldre problemes que es
troben quan es connecten a casa: 

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 13% 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
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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.

En quant a la consulta de cursos de formació, val a dir que l'interès només ha estat del 8% del total de
consultes, doncs en aquests moments la prioritat és la d'aconseguir ingressos econòmics. Els usuaris
poden trobar permanentment a la cartellera el llistat de centres que imparteixen formació a la nostra
comarca amb les especialitats, foto del centre i la ubicació.

Descripció de les feines realitzades: Ofertes de treball.
Durant l’any 2012 han contactat amb el servei 91 empreses, de les quals estan ubicades a la comarca
i 33 fora de la comarca amb activitat econòmica a la comarca.

Durant  l’any  2012  s’han  difós  161 ofertes,  el  77%  de  les  quals  es  centren  en  els  sectors  de
l’administració - comerç i serveis d’hostaleria, el 24% en activitats socials -   culturals - docència i oficis
– artesans - fàbriques i el 9% restant en sanitat i medi ambient.

Les ofertes de treball  han procedit  dels següents municipis: 35 de Figueres, 26 de l’Escala, 11 de
Roses, 12 de la Jonquera, 4 de Llançà, 3 de Vilafant, 38 de la resta de municipis de la comarca i 33 de
fora de la comarca.

La modalitat contractual majoritàriament sol·licitada en les nostres ofertes continua essent la temporal
que sumades als contractes per substitucions (de baixes i/o vacances) sumen un total  de 60% de
contractació temporal. La contractació fixe és d'un 21%.

Hi ha un 63% d'ofertes en que no consta com a requisit cap tipus de formació específica, però en canvi
contemplen l'experiència en la mateixa categoria laboral com a condició indispensable en un 50%. Així,
en moltes de les ofertes és prioritza l'experiència a la formació.

Els requisits en quant als coneixements informàtics es correlaciona amb els formatius, s'han demanat
coneixements informàtics en un 30% del total d'ofertes rebudes. 

Un 31% de les ofertes laborals sol·liciten el coneixement d’algun idioma sobretot en llocs de treball
ubicats en zones turístiques.

SERVEI PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES.SERVEI PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES.

Presentació
El projecte de creació d’empreses s’ha dut a terme, de gener a setembre, en el marc del programa
INICIA del Departament de Treball i està finançat per aquest Departament, el Fons Social Europeu i el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Els serveis que es donen estan relacionats amb la promoció dels emprenedors i emprenedores de la
comarca per a la creació d’empreses.

Descripció de les feines realitzades:
Realització d'un  Seminari  de Generació d'Idees i Creació d'Empreses a l'IES La Jonquera amb
l’assistència de 13 alumnes de 3er. d'ESO de l'assignatura d'Emprenedoria.

Realització de 3 reunions d'informació i orientació a 6 alumnes de secundària sobre aspectes a tenir
present a l'hora de crear una empresa així com els recursos a l'abast de les persones emprenedores

Coorgantizació dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà juntament amb el cap de Promoció
Econòmica  de  l’Ajuntament  de  Figueres,  el  President  de  Forum
Imagina, el director del Setmanari de l’Empordà i el delegat comarcal
de l’Associació Joves Empresaris de Girona.

Informació  i  orientació a  233  emprenedors  i  emprenedores  en  el  procés  de  creació  d’empresa
mitjançant 77 entrevistes personals i 34 sessions grupals.

Assessorament a la creació d’empreses a 167 persones i s’ha fet el pla d’empresa de 15 projectes,
dels quals 7 s’han posat en marxa.

Creació de 7 empreses i de 10 llocs de treball.
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Organització  del  taller  formatiu  “de  la  idea  al  projecte  empresarial”  de  8h.  impartit  per  Marta
Zaragoza de Cresàlida i amb 11 participants.

Assessorament a la consolidació d’empreses. 3 empreses participants amb 6 persones sòcies.

Presentació  de  sis  projectes  a  la  Comissió  Tècnica  del  Microcrèdit  Social  per  presentar  els
projectes al finançament de l’obra social de la Caixa, que són:  empresa de transport i distribució de
mercaderies per carretera, formació a particulars i per empreses,  llibreria i articles de regal, escola de
ball, centre especialitzat en Pilates i botiga de roba de segona mà.

EMPESA, APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA E+D.EMPESA, APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA E+D.

Presentació
Aquesta acció s’ha dut a terme en el marc del projecte Gir Competitiu promogut pel Consell Comarcal
de la Selva i la Diputació de Girona. Les accions estan finançades per la Diputació de Girona.

Descripció de les feines realitzades.
Creació  d’equips  de  treball  a  l’empresa  per  a  la  detecció  i  resolució  de
malbarataments.  Aquesta  acció  s’ha  dut  a  terme  en  el  marc  del  projecte  Gir
Competitiu promogut pel Consell Comarcal de la Selva i la Diputació de Girona i
impulsada per la Xarxa Gironina de Creació d’Empresa.

6 empreses contactades i 12 reunions realitzades a: Bisetmanari  de l’Empordà,
Fruites Núria, Abacus, Supermercats Montserrat, Museu d’Empúries i Fundació Altem.

SERVEI D’INFORMACIÓ EMPRESARIAL.SERVEI D’INFORMACIÓ EMPRESARIAL.

Presentació
El projecte del Servei d’Informació Empresarial du a terme en el marc del programa AODL del SOC-
Departament  de  Treball  i  està  finançat  per  aquest  Departament,  el  Fons  Social  Europeu,  el
Departament d’Empresa i Ocupació i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Els díptics informatius i la Newsletter estan finançats per la Diputació de Girona.

El projecte compta amb una Comissió Assessora formada per representants de les següents entitats
Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  Cambra  de  Comerç  de  Girona,  Federació  Altempordanesa
d’Empresaris, Associació de Joves Empresaris de Girona i Prada Nargesa.
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El Servei d’Informació Empresarial vol ser un referent a les necessitats informatives dels empresaris i
empresàries de la comarca derivades del gran volum d’informació externa amb el què treballen i l’alt
grau de segmentació de la mateixa. 

Descripció de les feines realitzades.
Durant l’any 2012 s’ha dut a terme a terme el projecte pilot amb el desenvolupament metodològic i el
contacte de persones proveïdores i facilitadores de la informació.

També s’han organitzat jornades formatives i informatives d’interès pels empresaris i empresàries de la
comarca, i s’ha gestionat la Newsletter per difondre activitats d’interès a agents econòmics públics i
privats de l’Alt Empordà.

Implementació  d’una  metodologia  per  garantir  que  la  informació  es  propera,  concreta  i  fiable.  La
informació  s’ha  organitzat  per  àrees  temàtiques.  Dins  aquestes  àrees  temàtiques  es  va  crear  un
document base, on trobem 38 entrades de preguntes freqüents. També s’han desenvolupat 10 fitxes
per tema, 13 fitxes font, 9 fitxes facilitadores.

S’han dut a terme 63 visites, amb els objectius de:

Fer  difusió  del  servei.  S’han  dut  a  terme 36  visites:  6  a  empreses  privades,  6  a  administracions
supramunicipals  i  supracomarcals  i  24  a  9  ajuntaments  (l’Escala,  Figueres,  la  Jonquera,  Llançà,
Peralada,  Roses,  Sant  Pere  Pescador,  Vilafant  i  Vilamalla)  en  les  àrees  que tenen  contacte  amb
empreses.

Construir una xarxa de contactes i identificar les persones que tenen la font de la informació de temes
concrets i les persones facilitadores que ens poden ajudar a trobar-les. S’han dut a terme 18 visites: 11
a administracions públiques, 5 a associacions empresarials i 2 a empreses privades. 

Contactar amb col·laboradors per les jornades formatives, amb 9 visites.

Assistència a 23 jornades formatives i informatives.

Realització de 18 reunions de contrast amb la direcció del projecte i també dues visites d'exploració.
Les  visites  d'exploració  han  servit  per  conèixer  projectes  que  realitzen  serveis  d'informació  per  a
empreses. Vam anar a visitar el Projecte Nexus de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de
Girona. 

La difusió del Servei d'Informació Empresarial es va realitzar a través de la base de dades d'empreses,
on hi consten més de 800 empreses, de les empreses col·laboradores de la Comissió Assessora del
projecte, dels contactes a les visites realitzades, de la Newsletter, del Facebook i del Twitter.

Gestió de consultes del Servei d'Informació Empresarial:  120 consultes resoltes  en  les  següents
temàtiques: majoritàriament de formació, seguits d’ajuts i subvencions i contactes entre empreses, i
finalment  en  temes  de  regulació laboral,  contractació,  finançament,  microcrèdits,  jurídic,  fiscal,
producció, prestació de serveis i protecció de dades.

Gestió de la Newsletter i  i  comunicat  d’activitats a 800 empresaris i  representants d’associacions i
d’ajuntaments.

Organització  de 6 jornades formatives, en dos cicles on han assistit unes 130 persones, en total, i
que són:

Cicle  de  jornades  relacionades  amb  el  finançament  de  les
empreses (maig -  juny).

 “Troba el finançament més adequat per a la teva empresa” amb la
col·laboració de l'Institut Català de Finances (ICF)  i de Pimec.  25
persones participants.

“Com presentar  un projecte  empresarial  a  les entitats  bancàries”
amb la col.laboració de l'empresa Tax Economistes i Advocats. 22
persones participants.

“El  Banc  Santander  i  la  nova  línia  de  finançament  per  a  les
empreses”.  20 participants.
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Cicle de Jornades de Tardor (octubre – novembre)

“La gestió  del  temps.  Nous usos i  organitzacions  del  temps”
amb la col.laboració de Marta López, 23 persones participants.

“El nou consumidor. Canvis profunds i oportunitats de negoci”
amb  la  col.laboració  de  la  Fundació  Creafutur.  25  persones
participants.

“Iniciació  a  la  innovació”  amb  la  col·laboració  d'Acció.  25
persones participants.

ESTUDIS I INVESTIGACIONS.ESTUDIS I INVESTIGACIONS.

Presentació
El projecte d’Estudis i Investigacions du a terme en el marc del programa AODL del SOC-Departament
de Treball i està finançat per aquest Departament, el Fons Social Europeu, el Departament d’Empresa i
Ocupació i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

El projecte compta amb una Comissió Assessora formada pel Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà,
l’Associació d’Hostaleria de l’Alt  Empordà, l’Associació Alt  Empordà Turisme, Mas Juncar, Alterego,
Golden Quads i McWorld.

Descripció de les feines realitzades.
El  projecte  s’ha centrat  en  un estudi  i  en accions  de  sensibilització  i  de formació  per  millorar  les
tecnologies  de  la  informació  en la  competitivitat  de  les  empreses  turístiques  i  del  comerç  de  l’Alt
Empordà. 

Creació de la comissió assessora del projecte amb representants d’agents públics i privats amb rols
d’expert en turisme, en noves tecnologies de la informació i de clients del sector turístic. 

Estudi de l’impacta de les noves tecnologies de la informació en el sector turístic de la comarca .
Per a la seva realització s’ha comptat amb l’assessorament dels membres de la Comissió Assessora en
la fase de disseny i en el de les conclusions, i amb el suport tècnic dels Serveis Tècnics de Recerca de
la Universitat de Girona.

Per dur a terme l’estudi es va dur a terme una enquesta telefònica es va telefonar a 699 empreses de
les que en  van respondre 339 de les 1.300 empreses turístiques de la comarca, formada per empreses
de restauració, hotels en les seves diferents categories, turisme rural, activitats turístiques i càmpings.
Es va n fer 16 entrevistes i es van analitzar 164 llocs web.

Jornada de presentació de l’estudi i de sensibilització.

L’objectiu de la jornada era presentar les conclusions de l’estudi i donar a conèixer exemples de bones
pràctiques de l’ús de les TIC en el sector turístic.

La jornada va estar coorganitzada pels membres de la Comissió Assessora.

Els ponents de la jornada van ser:

Gemma  Nadal  i  Gelada,  autora  de  l’estudi  d’impacte  de  les  noves
tecnologies de la informació en el sector turístic de la comarca

Francesc Xambó, propietari del Restaurant El Trull  d’en Francesc, de
Boadella d’Empordà.

Toni Castellar, propietari i gerent del Càmping La Ballena Alegre de Sant
Pere  Pescador.  Per  motius  personals  no  va  poder  assistir-hi  i  la  va
substituir la Raquel Martínez, community manager del càmping.

Sandra Gard, propietaria de Golden Quads de Sant Pere Pescador.
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Miquel Gotanegra, gerent de l’Hotel Terraza de Roses.

Josep Antón Massagué, de l’Associació Roses Estació Nàutica Cap de
Creus de Roses. Amb el rol de client.

 A la jornada hi van participar 80 persones.

Punt de trobada entre empresaris de les Tecnologies de la Informació i empresaris del sector
turístic de la comarca.

L’objectiu  del  punt  de  trobada  era  que  els  empresaris  del  sector  turístic  poguessin  conèixer   als
empresaris  que es dediquen a les noves  tecnologies,  atès  el  desconeixement  detectat  en la  fase
d’estudi que, a vegades, dificultava als empresaris tirar endavant iniciatives d’implementació de les TIC
en els seus establiments.

El punt de trobada va estar coorganitzat pels membres de la Comissió Assessora.

Les empreses participants van ser:

Organització de nou jornades formatives.
L’objectiu de les jornades era introduir als empresaris i professionals turístics en els enfocs estratègics
per a la implementació de les TIC, el coneixement d’aspectes clau  i rellevants a tenir en compte i les
eines a la seva disposició.

9 jornades formatives de 2 hores cadascuna en les que varen col·laborar 6 empreses, que són:

Visual 13. “El procés de creació del web corporatiu” i  “La importància de les imatges en el meu lloc
web”.

Alterdgo. “Xarxes socials va dur a terme la formació” i “Per què fer servir google analytics?”

Ventamatic. “La meva empresa necessita un blog?”

Icon. “Com guanyat i fidelitzar els nostres clients?”

Anxanet. “Les eines de google per a la gestió i promoció” i  “Satisfer la
necessitat de wifi als establiments turístics”. 

Tarsys.  “Els  reptes  de  l’empresa  davant  les  lleis  que  regulen  el
tractament de dades i els sistemes informàtics”.

A les jornades formatives hi van assistir 180 persones. 

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

Presentació
El PQPI - Pla de Transició al Treball està promoguda i implementada pel Departament d’Educació 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
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han obtingut el certificat d’ESO i es troben en situació d’atur.

El  projecte  està  coorganitzat  i  cofinançat pel  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà i  l’Ajuntament de
Figueres. Es du a terme en les aules estan ubicades al Centre de Formació Integrat de l’Ajuntament de
Figueres. 

Descripció de les feines realitzades
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 i informàtica. Durada: 200-240 hores.

Formació professional elemental en un perfil  ocupacional que inclou 220 h de pràctiques en una
empresa. Hi ha dues especialitats, que són:

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

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i  bar. Es du a terme a l’Escola d’Hoteleria de l’Alt
Empordà.

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

Dades  de  la  formació  professionalitzadora  del  curs
2011/2012: 28 joves participants, 28 convenis de pràctiques
signats,  8  joves  contractats  a  la  finalització  del  PTT i  18
joves  amb  inserció  acadèmica  (cicle  formatiu,  escola
adults,...). 

Dades de la formació general del curs 2012/2013: 121 joves
preinscrits i 32 joves participants.

COL·LABORACIONSCOL·LABORACIONS..

Col·laborar amb el Consell Regulador de l’Oli de l’Empordà que ha utilitzat els espais de l’oficina per
dur a terme les seves activitats.

Col·laborar amb l’Associació  ADRINORD que gestiona el  projecte  Leader en la participació a una
reunió informativa sobre la convocatòria de les subvencions del Leader i a tres comissions tècniques on
s’han valorat 23 projectes elegibles i s’han valorat set projectes de certificació.

Participar en el Comitè Executiu del Pla d’Inclusió i Cohesió Social de l’Alt Empordà promogut des
de l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal.

Proveir informació dels serveis de l’àrea de Promoció Econòmica a l’ACM per la ponència que han
elaborat per la nova llei de governs locals.

Fer difusió de  les III Jornades "L'Empordà, el paisatge com a actiu econòmic", organitzades per
l'Institut  d'Estudis Empordanesos,  el  setmanari  Empordà i  l'associació Via Pirena, sota la direcció i
coordinació de Joan Armangué.

Col·laboració  amb  la  Cambra  de  Comerç  de  Girona en  la
jornada“Emprenedoria  en Femení”,  on es va  presentar  l’estudi
realitzat  per  la  Cambra  Càtedra  de  l’Empresa  Familiar  “les
històries de 12 dones crack” i  la realització d’un col·loqui amb
Cèlia  Vela,  reconeguda  dissenyadora  de  moda amb  projecció
internacional.  Guardonada amb el  premi Jove Empresària dels
Premis  Emprenedors  i  Emprenedores  Alt  Empordà  2012,  Mar
Casas,  directora  de  la  revista  D'Estil  i  Teresa  Cumbriu,
empresària i gerent de Germans Cumbriu SL. La col·laboració va
consistir en convidar a les 3 empresàries del col·loqui i fer difusió
de la jornada.

Difusió de la Presentació de l’Estudi Econòmic de l’Alt Empordà i del Club Cambra”, organitzat per la
Cambra de Comerç de Girona i dinamització d’una enquesta als empresaris i empresàries per fer una

9



MEMÒRIA DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

diagnosi del clima empresarial a la comarca.

Fer propostes a la Llei Omnibús promoguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Suport a la candidatura de  l’Associació Nord Digital per integrar-se a la Xarxa Iris,  xarxa estatal
d’interconnexió de recursos informàtics de les universitats i centre de recerca, per promoure projectes
en l’àmbit tecnològic i amb impacte a les tecnologies de la informació a les empreses. 

Col·laboració amb l’Escola de Negocis de la FOEG per implementar cursos formatius per empresaris i
empresàries de la comarca. Durant el 2012 s’han dut a terme els següents cursos:

Sóc empresari del Turisme (20 hores). 12 participants.

Atenció el client. (9 hores). 17 participants.

Mini tallers empresarials (14 hores). 18 participants.

Francès de negocis bàsic (18 hores). 5 participants.

Màrqueting i comunicació digital (16 hores). 11 participants.

CONVENISCONVENIS

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 Altempordanesa 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 altempordanès.

EQUIP TÈCNICEQUIP TÈCNIC

Carme  Capallera  Arnau,  cap  de  l’àrea  i  direcció  dels  projectes,  amb  especial  incidència  en  els
projectes del  Servei  d’Informació Empresarial,  i  Estudis i  Investigacions.  També ha dut a terme les
següents accions: els treballs en el marc del Pla Estratègic de Formació i de la creació d’una xarxa
comarcal  de  promoció  econòmica,  l’encàrrec  dels  tallers  formatius  per  emprenedors,  el  concurs
d’emprenedors i la implementació de la metodologia e+d de la qual n’és facilitadora. Membre participant
del Pla Estratègic de Formació de la comarca, coordinadora del document de la Diagnosi, coordinadora
del sector agroalimentari i agricultura ecològica i impulsora de la candidatura del CFGM del Vi i l’Oli.
Membre del  Jurat  dels Premis Emprenedors, de la Comissió del Microcrèdit  Comarcal,  de la Taula
d’Ocupació Juvenil  i  de la Xarxa d’Entitats de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. Ha
promogut  la  presentació  de les  candidatures pel  seu  finançament.  Coorganitzadora  de la  Jornada
d’Impacte de les TIC i  del punt de trobada. Ponent a la jornada de difusió de la Diagnosi del Pla
Estratègic de Formació en la presentació i en les conclusions del sector agroalimentari. Autora de dos
articles en els setmanaris comarcals: un sobre el sector agroalimentari i un altre sobre la Presentació
del Pla. El segon ha estat realitzat conjuntament amb el cap de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Figueres i han rebut les aportacions dels participants en el Pla. Col·laboradora de la Cambra de
Comerç de Girona i de l’Escola de Negocis de la FOEG.

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. Ponent a la jornada de presentació de la Diagnosi del Pla Estratègic de
Formació en les conclusions dels serveis d’atenció a les persones. 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, experta en TIC i dels treballs duts a terme en el projecte d’impacte de les TIC
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en el Turisme. Autora de l’estudi. Coorganitzadora de la Jornada i del punt de trobada i organitzadora
de les jornades formatives. També ha dut a terme els treballs en el marc de la difusió d’ofertes de la
Xarxa d’Inserció Laboral.

Sílvia Baena Soria, assessora, informa i orienta als emprenedors i les emprenedores en el procés de
la  creació  d’empresa,  a  empresaris  en  la  consolidació  i  imparteix  jornades  de  sensibilització  a  la
població en general i  als joves dels Instituts de la comarca.  Participa a la comissió avaluadora de
projectes del programa Leader i a la Xarxa Gironina d’Entitats de Creació d’Empresa de la Diputació de
Girona.

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

Diana Canals i Batlle, experta del Servei d’Informació Empresarial i de les accions dutes a terme en el
marc del projecte (entre elles les jornades per empreses), la gestió de la Newsletter i la col·laboració
amb l’Escola de Negocis de Foeg per la logística i difusió dels cursos de formació.

Àngels Gorris Llosa, 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 les agendes d’emprenedors i d’inserció laboral, a més de les inscripcions
d’activitats  de  l’àrea,  entre  altres.  Actualitza  les  notes  de  premsa  relacionades  amb  promoció
econòmica i les publicacions del Dogc i del Bop.

PROJECCIÓ DELS SERVEIS PEL 2013.PROJECCIÓ DELS SERVEIS PEL 2013.

Per dur a terme els projectes de Promoció Econòmica es compta majoritàriament amb el finançament
provinent de la Generalitat de Catalunya.

A l’àrea no hi ha un finançament estable que permeti garantir la realització de la majoria dels projectes
que s’hi duen a terme, per això la majoria són temporals i depenen de les convocatòries que surten en
el curs de l’any.

Per a l’any 2013 està previst:

Continuar  amb  els  serveis  de  la  Xarxa  d’Inserció  Laboral  que  està  conveniat  amb  els
ajuntaments de Roses, l’Escala, Llançà, Vilafant i la Jonquera.

Continuar amb el PQPI – PTT, conveniat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
i l’Ajuntament de Figueres.

Continuar amb els treballs iniciats amb la creació d’una xarxa de promoció econòmica i que
compta amb un equip de treball format per 11 agents públics i privats i amb el suport de 27
persones que han verbalitzat la seva col·laboració a accions futures.

Continuar amb la implementació de la metodologia e+d a les empreses.

Continuar amb el Servei d’Informació Empresarial, que compta amb la prórroga del programa
AODL cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Departament d’Empresa i Ocupació i
el Fons Social Europeu.

Continuar amb el punt de trobada entre empreses dels sectors de les noves tecnologies de la
informació  i  dels  sectors  del  turisme  i  del  comerç,  així  com amb les  jornades  formatives.
Ambdues activitats compten amb el suport de les empreses de TIC de la comarca.

Continuar  amb les  col·laboracions que es realitzen amb l’actualitat  i  amb aquelles  que es
presentin en el futur.

El servei de Creació d’Empreses es durà a terme fins a finals de març atès que el finançament amb el
que es comptava ha finalitzat i s’està pendent de la nova convocatòria anomenada Catalunya Emprèn
per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.
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