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Equip tècnic

Carme Capallera Arnau, cap de l’àrea i direcció dels projectes, amb especial incidència en el
Servei d’Informació Empresarial, en el contrast dels dos estudis – informes i en l'organització
del  punt  de  trobada  amb empreses Tic.  També ha  dut  a  terme les  següents  accions:  el
concurs d’emprenedors, la formació empresarial, la implementació de la metodologia e+d de
la  qual  n’és  facilitadora,  el  disseny de la  implementació  del  programa Treball  i  Formació
(convenis de col.laboració i processos de seleecció dels 10 treballadors i de la coordinadora),
els treballs d'exploració per a propostes de nous cicles formatiu, la participació en el disseny
del Cicle Formatiu del Vi i oli, la sessió de contrast del Pla de Producció Agrària, la síntesi de
projectes  innovadors  per  un  documental  d'emprenedors  i  els  treballs  en  el  marc  del  Pla
Estratègic  de  Promoció  Econòmica.  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.

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

Gemma  Nadal  Gelada,  coordinadora  del  programa  Treball  i  Formació.  Va  impulsar
l'organització de les jornades formatives de les empreses Tic en la primera edició (aquest any
s'ha dut a terme la segona edició).

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.  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, en les consultes empre-
sarials, en l'organització dels cicles de jornades, la gestió de la Newsletter i l'actualització de
la base de dades. Autora dels estudis – informes “Infraestructures de fibra òptica a l'Alt Em-
pordà” i  “Els canals de compra a l'Alt Empordà”. Presentació de la candidatura del programa
Treball i Formació.

Àngels Gorris Llosa (de gener a juny) i Anna Moiset Descamps (de juny a desembre) ,
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 pro-
grames, la gestió de l'agenda del servei d'emprenedoria i la informació del servei del club de
la feina i recepció i registre d'ofertes, a més de les inscripcions d’activitats de l’àrea. Actualitza
les notes de premsa relacionades amb promoció econòmica i les publicacions del Dogc i del
Bop.

2



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

Projectes i activitats 2013

Candidatures i convenis

Candidatures:

3 Candidatures presentades durant l’any 2013 per valor de 148.505,46 €.

SOC – Departament de Treball

Pròrroga AODL – Servei d’Informació Empresarial.

Programa Treball i formació

Diputació de Girona

Candidatura Xarxa Entitats Promoció Econòmica.

Convenis:

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

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

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

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

Conveni amb la Federació 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.

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

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

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

Club de la feina. 

Descripció: Espai obert i autònom on no cal concertar hora de visita i a on es pot fer recerca
activa d’ocupació amb el suport d’una tècnica i la possibilitat d’utilitzar ordinadors connectats a
Internet i/o fer el currículum. En el mateix espai s’actualitzen setmanalment les ofertes labo-
rals 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’han registrat a 1,142 persones i s’han atès a 3,728 visites en els diferents ser-
veis de la comarca. Aquest any hi ha hagut un considerable increment de persones (20%) i de
número de visites (26%)

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

542 a l’oficina de promoció econòmica del CCAE, i que cobreix a la població dels mu-
nicipis de la comarca menys Figueres i Castelló d’Empúries. 

1,536 a l’Ajuntament de l’Escala.

1,334 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 - desem-
bre (club de Feina).

132 a l’Ajuntament de Vilafant.

103 a l’Ajuntament de Llançà.

 81 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 po-
den fer la cerca d'ofertes i/o el seu currículum i poden consultar els cursos de formació que es
porten a terme a la comarca.

La gran majoria de persones que s'adrecen al nostre servei, en concret el 97%, venen a mirar
les ofertes actualitzades setmanalment penjades al suro. L'espai facilita la visita setmanal
ja que poden trobar alguna oferta pròpia arribada directament al Consell o a l'Ajuntament i la
difusió d'ofertes de manera ordenada de: premsa comarcal, web Infojobs, web Infofeina, web
Feina Activa, webs d'ajuntaments, ofertes del Servei d'Ocupació de Catalunya, etc.

Excepcionalment,  en  37  ofertes  que  requerien  urgència  o  per  les  seves  pròpies
característiques, s'ha enviat llistat de candidats a les empreses o bé s'ha fet un e-mail als
usuaris per a informar-los i que ells mateixos contactessin.

Han  utilitzat  internet un  18%  de  les  consultes  fetes  i  habitualment  venen  a  resoldre
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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 10% 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.

En aquest aspecte el CF té el valor afegit que guarda tots el c.v. elaborats en el servei ja que
facilita la feina de l'actualització en els següents anys i soluciona quan l'usuari torna  perquè
ha acabat les fotocòpies i no ha guardat cap original.

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 ha augmentat respecte a
l'anterior  any havent  estat  un 20% les consultes fetes al  respecte (8% a l'any 2012).  Es
detecta l'augment de la motivació en la formació sobretot com a conseqüència de la dificultat
en aconseguir ocupació i fins i tot accedir a entrevistes de treball.

S'ha fet difusió de 146 cursos de formació ocupacional, finançada per administracions locals
i privats.

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. S'aconsella
que facin la preinscripció en previsió de que els cursos s'aproven al desembre i comencen
immediatament.

I finalment, pel que fa a  altres tipus de consulta, destaquem l'ús de l'espai de CF per a la
renovació del SOC en els municipis de L'Escala i Roses.

Ofertes de treball.

Durant l’any 2013 han contactat amb el servei 128 empreses, un 41% més que l'any anterior.
Si hi sumem les entitats locals, s'han posat en contacte amb el servei un total de 212 entitats
contractants.

S’han difós 215 ofertes, un 34% més que l'any anterior. El 87% de les quals es centren en els
sectors de l’administració - comerç i serveis d’hostaleria.

Les 215 ofertes han generat la difusió de 358 llocs de treball, el 82% dels quals s'han ubi-
cat als municipis de Figueres, l'Escala, la Jonquera i Roses. El 18% restant s'ha distrubuït en
els municipis rurals de la comarca.

A mitjans d'any es va iniciar  la publicació de les ofertes a la web del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà. La mitjana de visites per oferta laboral ha estat de 120.
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Emprenedoria.

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

Sensibilització.

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 
Fórum Imagina.                                                

Resultats 
Premis Emprenedors de l’Alt Empordà.

Premi Emprenedor@:  Projecte d’empresa més viable, innovador i amb major potencial de
creixement i amb data de creació durant l’any 2013. 8 candidatures presentades i 2 projectes
premiats, que són:

Empornatura. Planta productora de briquetes com a combustible.

La disenyeria. Botiga tradicional i on line d'una especialitat de manualitats.

Premi Idea Empresarial IES: Idees de negoci més
creatives dels estudiants dels IES de la comarca. 3
candidatures presentades i 1 projecte premiat, que
és:

Candi  Café  Figueres.  Creació  d'una  cafeteria
especialitzada  en  dolços  especialment  cupcakes,
promogut  per  alumnes  de  4t d'Eso  de  l'Instittut
Olivar Gran.

Premi Jove Empresari: Reconeixement a l’empresari o empresària empordanès menor de
42 anys que hagi tingut una trajectòria empresarial més destacada. En aquesta edició es va
premiar a la Natàlia Rich de Mas Marcè que ha apostat per la recuperaicó de l'ovella de raça
ripollesa com a productor a de llet i a partir d'aquí impulsar l'elaboració del recuit de l'Empordà
i molts altres productes.

Informació i orientació.
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Descripció

Els serveis que es donen són:

Entrevistes grupals i individuals per informa i orientar en el procés de creació d’empresa.

Resultats de l’acció d’informació i  orientació. Durant  el primer trimestre s’han atès a 55
persones  interessades  en  el  procés  de  creació  d’empresa  mitjançant  24  entrevistes
personals i 7 sessions grupals.

Assessorament en el procés de creació d’empresa.

Descripció.

El servei que es dóna és l’assessorament personalitzat en el procés de creació d’empresa i
posar especial èmfasi en l’elaboració del pla d’empresa com a eina de planificació estratègica
pels emprenedors i emprenedores.

Resultat de l’assessorament.

Durant  el primer trimestre s’han assessorat  a 26 persones
mitjançant  46  entrevistes  individuals  i  s’ha  finalitzat  el  pla
d’empresa de 6  projectes,  dels  quals  2  s’han posat  en marxa
durant  el  primer  trimestre  de  l'any  2013.  S'han  creació  de  2
empreses i  de  3  llocs  de treball  (dues persones sòcies  i  una
persona treballadora).

Consolidació d’empresa.

Descripció.

El  servei  que es  dóna és  l’assessorament  personalitzat  en el  procés de  consolidació  de
l’empresa entesa com el què succeeix des del moment de la creació de l’empresa fins els tres
anys de funcionament.

Resultat  de  la  consolidació.  Durant el  primer  trimestre  s'ha  assessorat  el  projecte
d'empresa amb 2 persones sòcies.

Participació a la Comissió del Microcrèdit.

Descripció

La Comissió del Microcrèdit és una iniciativa de la Caixa de Pensions, que a través d’una
comissió comarcal financia els projectes de microempreses, a través d’un préstec.

La Comissió del Microcredit està liderada pel Gerent del Consell Comarcal i hi participen els 
Ajuntaments de Roses i de Figueres, la Creu Roja i MicroBank de la Caixa de Pensions.

Resultat:

Durant el primer trimestre s'ha presentat el projecte de restauració de mobles i botiga a Caste-
lló d'Empúries.
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Empresa, aplicació de la metodologia e+d.
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.

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.

Resultat 

S'ha implementat part de la metodologia a l'Hotel Ronda de Figueres amb la celebració de 11 
reunions.

Servei d’Informació Empresarial.
El projecte del Servei d’Informació Empresarial du a terme en el marc del programa AODL i
està cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya - Departament de Treball, el Ministeri de
Treball i Seguretat Social, el Fons Social Europeu i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Els ponents de les jornades “Resolució eficient de conflictes (teòrica)”,
“Resolució eficient de conflictes (pràctica)” i “La creativació (creativitat +
innovació)” i  la  formació  dels  ponents  del  punt  de  trobada  amb
empresaris Tic de la comarca en han estat finançats per la Diputació de
Girona.

Descripció

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. 

Durant el 2013 s'ha augmentat la xarxa de contactes disponibles i
ha augmentat el nombre de consultes rebudes. 

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.

Resultats

L'any 2012 es va desenvolupar la metodologia del Servei d'Informació Empresarial i durant el
2013 s'han introduït noves activitats.

Concretament  s'han realitzar 2 estudis d'interès empresarial, que són: “Infraestructures
de fibra òptica a l'Alt Empordà” i  “Els canals de compra a l'Alt Empordà”. 

S'ha  creat  dos  nous  apartat  dins  de  la  web  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i
concretament  dins  l'àrea  de  Promoció  Econòmica,  on  s'han  incorporat  fonts  d'informació
estadística i estudis d'interès per a les empreses. S'han dut a terme 28 reunions de contrast
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amb la direcció del projecte.

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:  175 consultes resoltes, un  46%
més que  l'any  anterior,  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’associaci-
ons i d’ajuntaments.

Organització de 16 jornades formatives organitzades en dos cicles on han assistit  301
persones.  Els  cicles  són:  cicle  de  primavera amb l'organització  de 5  jornades  i  la
participació de 126 persones i el cicle de tardor amb 11 jornades de noves tecnologies de la
informació i 175 participants.

Cicle de jornades de primavera. 

Durant el primer semestre de 2013 es van organitzar 5 jornades formatives, que es van anomenar, 
jornades formatives de primavera. Aquestes jornades han tractat quatre temes diferents, però tots tenen 
incidència a les empreses. Les dues primeres van ser de resolució de conflictes, la primera va ser teòrica
i la segona pràctica. Una segona jornada va tractar el tema de la Creativació (Creativitat + Innovació), la
tercera va tractar el tema de la comunicació a l'empresa i finalment, la última jornada va tractar el tema 

del mercat francès.

Resolució eficient de conflictes (teòrica). Ponent Marta Lopez Parra, 
psicòloga i formadora.

En aquesta jornada es van definir aspectes al voltant dels conflictes en 
les organitzacions, reflexionar sobre els estils per afrontar les situacions 
de conflicte, reconèixer els símptomes del conflicte en l’organització, 
definir i acotar el problema per prendre les decisions adequades i 
establir tècniques i mètodes per utilitzar la gestió dels conflictes dins 

l’empresa. 33 persones inscrites i 24 participants.

Resolució eficient de conflictes (pràctica) Ponent Marta Lopez Parra,
psicòloga i formadora.

Aquesta jornada es va basar en casos pràctics, que van aportar les
persones participants al projecte. Només es va convidar a participar-hi a
les persones que havien assistir a la primera jornada. 13 persone
inscrites i 11 participants.
La creativació (creativitat + innovació). Ponent: M. Àngel Oliva. Novagrup

La "creativació" permet a empreses i institucions obrir nous horitzons i 
reinventar-se amb un replantejament de l'estratègia global de 
l'organització basada en la creativitat i la innovació. En aquesta jornada 
exposarem aquest nou paradigma per a les organitzacions que possibilita 
millorar els processos interns i la productivitat.

Miquel Àngel Oliva és fundador de 
la consultoria Novagroup. És 
especialista en la gestió estratègica 

de l'empresa competitiva, analista de processos i desenvolupament de nous negocis i expert en 
Creativitat.

35 persones inscrites i 25 participants.

Aquesta jornada es va poder organitzar gràcies a la col·laboració establerta entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i Novagrup.
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La importància de la comunicació a l'empresa. Ponent Sílvia Martí i Andreu Bru. PIMEC.

Les noves tecnologies han aportat canals nous de comunicació amb clients i 
proveïdors, però també amb la plantilla, els mitjans de comunicació, els 
ajuntaments o els veïns.

La comunicació en línia afavoreix anar més enllà del territori, en un moment 
en què la relació amb l’entorn sovint esdevé l’element diferenciador, la marca
del producte que volem vendre. 

9 persones inscrites i 19 participants.

Aquesta jornada la va
organitzar el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà
amb la col·laboració de

Pimec i del Consorci de Normalització Lingüística de Figueres. 

El mercat francès: una oportunitat per a les empreses. Ponent: professional de TAX Economistes i 
advocats

La situació econòmica que vivim impulsa a les empre- ses a iniciar
processos d'internacionalització, o sigui, obrir mercat per als seus
productes a altres països, especialment amb França.

Aquesta jornada va dirigida a aquelles empreses que volen anar a
vendre el seu producte o servei a França i els explicarem què han
de tenir en compte a nivell fiscal, laboral i legal.

66 persones inscrites i 47 participants.

Aquesta jornada la va organitzar el Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb la 
col·laboració de Tax Economistes i Advocats. 

Cicle de Jornades de Tardor (octubre – novembre)

Aquest cicle d'11 jornades segueixen amb l'activitat promoguda i organitzada l'any 
2012 per l'Aodl Gemma Nadal i Gelada.
El procés de creació del web corporatiu. Ponent:
Marta Puigsegur, Visual 13.
Enla jornada es van analitzar els aspectes bàsics a
tenir en compte a l'hora de crear o millorar el teu web
corporatiu seguint criteris de funcionalitat, eficiència i
valor competitiu.

26 persones inscrites i 19 participants.
Eines per a la comunicació 2.0 a
l'empresa. Facebook, twitter, instagram,
pinterest... Ponent: Albert Alemany, Alter
Ego.
Pros  i  contres  de  la  presència  en  les  xarxes  socials.  Intentarem
respondre al dilema de les empreses sobre la seva posició a dins de
les  xarxes  socials.  Tractarem  exemples  i  intentarem  resoldre  els
dubtes que puguin sorgir.

36 persones inscrites i 29 participants.

Com guanyar i fidelitzar els nostres clients? 
Ponent: Rafael Aguilera, Icon.
Utilitzem correctament les tècniques comercials basades en
el coneixement i experiència sobre els nostres clients? En

aquesta jornada s'explicarà la importància d'aconseguir i fidelitzar
els clients en el mercat actual utilitzant les eines tecnològiques. 
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20 persones inscrites i participants. 

Com posicionar la meva empresa a internet. Ponent: Àlex
Bertran, Empordà Disseny. Quins són els aspectes claus per tenir
un bon posicionament a internet. 23 persones inscrites i 21 participants. 

La figura del comunity manager a l'empresa. Ponent: Guillem Sáez, Air Things.

Es posarà de relleu la especial importància que ha adquirit la figura del Community Manager
per les empreses en els últims temps. S'aclarirà com pot ajudar aquesta figura en la gestió,
promoció i reputació de la imatge de marca de l'empresa a Internet i les xarxes socials. I com
mitjançant estratègies de marketing online es pot arribar a posicionar i  donar més valor a
l'empresa i potenciar la seva imatge de marca i augmentar l'audiència, els seguidors i el públic
potencial a Internet. Es posarà com exemple algun de cas d'èxit.

25 persones inscrites i 18 participants. 

Estratègies d'internet innovadores i productives. Ponent: Josep-Oriol Tomàs, 
Ventamatic.
En aquesta sessió s'exposara com cada empresa es pot plantejar la seva presència en internet d'una 
manera totalment personalitzada que posi de manifest i aprofiti al màxim els seus arguments 
competitius de diferenciació i innovació per ajudar-la a assolir els millors resultats possibles en forma 
de nous clients, clients més fidels i més negoci, i sempre tinguen molt en compte l'optimització dels 
recursos disponibles i la tecnologia.

21 persones inscrites i 13 participants. 

Eines de google. Aplicacions drive, calendar, google
analitics... Ponent: Albert Alemany, Alter Ego.

Eines gratuïtes que ens ofereix el buscador més utilitzat per a promocionar establiments turístics, 
comercials i altres i eines per a la gestió interna de les empreses.

29 persones inscrites i 18 participants. 

L'estratègia del video online per empreses i institucions. 
Ponent: Marta Puigsegur, Visual 13.

Les imatges (fotografies i vídeo) són un element indispensable en un web. Coneix les 
característiques que han de tenir i les possibilitats que ofereixen per a generar valor afegit al 
teu lloc web. 

20 persones inscrites i 8 participants. 

Aplicacions per mòbils. Eina de present i futur per empreses i 
institucions. Ponent: Enric Sala, Sotaiga.

Les aplicacions: Usos i tendències. Aplicacions i empresa: màrqueting, 
comunicació amb el client, entre altres. Avantatges de les aplicacions. Exemples 
d'aplicacions pel turisme i el comerç. Perspectivistes de futur. 

14 persones inscrites i 9 participants. 

Satisfer les necessitats de connexió. Ponent: Albert
Batchellí, Megatró. 

Els clients dels establiments turístics i altres activitats, cada vegada valoren més el servei de
wifi en la seva estada. No només això sinó que moltes vegades, aquest és un servei que
acaba decidint quin establiment s'escull. Des d'una vessant més comercial que tècnica, es vol
donar una visió de què demanen, com estructurar aquest servei i les alternatives i aspectes
que cal tenir molt en compte a l'hora de muntar-lo a millorar-lo perquè realment siguin un valor
positiu en un establiment turístic.

14 persones inscrites i 4 participants. 
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La protecció de dades a l'entorn digital. Ponent: Eulàlia Márquez, ACPD.
El  tractament  de  dades  (personal,  clients,  càmeres  de  seguretat,  wifi  obert,  mailings
publicitaris, etc.) té una diversitat de normatives i legislacions que ho regulen, desde la LOPD
fins a la LSSICE, passant per la Llei de Conservació de Dades. 
Durant aquesta jornada es farà una introducció a aquestes legislacions, les principals mesu-
res que han d'aplicar les empreses i es debatrà la problemàtica que suposa la captació i trac-
tament d'informació.

21 persones inscrites i 16 participants. 

Organització del punt de trobada amb empesaris Tic de la comarca.

L'objectiu del punt de trobada és donar a coneixer als empresaris i empresàries de la comarca
a les empresess Tic ubicades a l'Alt Empordà atès el desconeixement detectat.

Els empresaris i empresària participants van ser 7:  Alex Bertran d’Empordà Disseny; Enric
Sala de l’empresa Sotaiga; Guillem Saez d’Air Things; Marta Puigsegur de Visual 13; Narcís
Bosch de Sisoestudio; Oriol Tomàs de Ventamàtic;  Rafael Aguilera i Alba Muñoz, d’Icon; i
Albert Alemany, d’Alterego Web.

El punt de trobada és va celebrar el 7 d'octubre 
de 2013 on les empreses participants, empreses
expertes en noves tecnologies, de la comarca 
de l'Alt Empordà van presentar els seus serveis
i experiències novedoses per donar resposta a 
les necessitats de les empreses. 

Cadascún dels 7 empresaris van realitzar una ponència, que van
ser: Claus per vendre a internet, Com representar la teva
empresa a internet, Eines per optimitzar les vendes (CRM), Els
millors ingredients per una comunicació on/off line ,
Programació artesanal, Com diferenciar-se a internet,
L'estratègia de comunicació integral: disseny, web i vídeo. 

Es va celebrar un coffe break amb l'objectiu de què els
empresaris, empresàries i professionals assistents poguessin
contactar i conèixer als ponents per a possibles relacions de
feina.

Al punt de trobada hi van assistir 66 empresaris i empresàries, els ponents van realitzar 9
contactes professionals. Altres impactes que valoren positivament ha estat agafar contactes
entre ells i amb altres empresaris, aprendre, a més del fet que hi poden haver impactes
passats mesos de l'activitat.

Previ a la celebració del punt de trobada es van organitzar dues sessions formatives per als ponents, amb
l'objectiu va ser donar les pautes bàsiques per organitzar una presentació en un temps determinat.

El formador va ser en Sergi Gil, contactat a través de l'entitat Fórum Imagina.Sergi M. Gil es llicenciat 
amb farmàcia, diplomat en alta direcció d'empreses per ESADE i BSPE per IMD Lausanne. Durant la 
seva carrera professional ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat a nivell de direcció general de 
empreses multinacionals, i el seu darrer càrrec ha estat com a Vicepresident per Europa de una empresa 
nord-americana. Actualment es director i propietari de una consultoria especialitzada el creixement 
d'empreses, i es consultor associat de diverses consultories internacionals. Posseeix una especial 
experiència en el desenvolupament estratègic de petites empreses.

La formació es va organitzar en dues sessions celebrades els dies 10 de juliol i 2 d'octubre de
2013 i va tenir una durada total de 6 hores.

Sessió 1. El formador dóna coneixements teòrics i es centra en aspecte rellevants a tenir en
compte per fer presentacions de 10 segons i de 10 minuts. A continuació el formador fa una
ronda d'intervencions en què cadascun dels assistents fa una presentació de 10 segons i els
hi dóna un feed-back L'exercici es fa vàries vegades fins que els assistents són capaços de
sintetitzar el més important. 

Sessió 2. La formació es centra en la presentació de 10 minuts a realitzar per cada ponent.
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La majoria porten una presentació en powerpoint. En aquesta sessió el formador es centra en
els aspectes diferencials de cada ponent i a trobar l'essència de cadascún, a més a més les
ponències dels assistents es centraven en el “com fer” i no en el “que fan i per a què” que és
precissament allò que interessa als empresaris i a les empresàries. 

Formació empresarial.

Aquesta activitat ha estat finançada per la Diputació de Girona.

Aprofita el talent del teu equip de treball.

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

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

Consultora i  coach professional. Gerent de PERFIL
Consultoria  de  RRHH.  Llicenciada  en
Psicologia per la UAB. Coach certificada per ICF
(Internacional  Coach  Federation)  a  nivell ACC.
Formada per la Escuela Europea de Coaching (programa acreditat ACTP
per la ICF).  Formada en  Coaching Transformacional per l’Institut  Gestalt.
Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Fundació UdG.

Experta en  coaching de directius.  Formadora i  consultora especialitzada en processos de
gestió del canvi cultural a les organitzacions, direcció per valors, potenciació del compromís,
avaluació de competències, gestió del coneixement, treball en equip i selecció de personal.
Conferenciant i col·laboradora en diverses publicacions digitals, ràdio i televisió.

La formació es va organitzar en dos mòduls de 8 hores cadascún, i són:

Mòdul 1. Lideratge transformador. Capacitat per implicar i entusiasmar.

Es va celebrar els dies 12 i 14 de novembre de 9:30 a 13:30 h.

Descripció mòdul 1: Partim de la premissa que la nostra capacitat per generar noves realitats
és molt més gran del que som capaços de percebre. Però les nostres creences ens limiten, el
passat ens condiciona i les nostres pors frenen les nostres inquietuds de millora. 

Partint de les fortaleses i dels èxits que ja has assolit, treballarem conjuntament en l’autodes-
cobriment dels hàbits que t’influeixen, et condicionen i et priven d’aconseguir els reptes que et
planteges. 

Com són i com actuen els líders transformadors. Quines dificultats tinc per ser un líder 
transformador. Les competències que hauràs de desenvolupar com a líder.

Mòdul 2: El treball en equip i la gestió de les discrepàncies.

Es va celebrar els dies 10 i 12 de desembre de 9:30 a 13:30 h.

Descripció del mòdul 2: Cadascun de nosaltres disposa d’un potencial, unes capacitats i unes 
fortaleses que ens ajuden a assolir els nostres objectius i, també, a contribuir als resultats 
dels equips que liderem o coordinem. 

Tot i això, a vegades perdem de vista la nostra capacitat i poder d’influència en el grup. Per tal
de crear un context de relació de confiança i  compromís, construir  i  atrevir-se a aprendre
coses noves, créixer i millorar, és necessari que els membres de l’equip posin atenció en les
fortaleses  i  no  només  en  allò  que  els  falta.  Els  resultats  de  l’equip  poden  arribar  a  ser
inimaginables si els reptes són afrontats, des de l’entusiasme i no des de la resignació.
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Amb aquest mòdul pretenem acompanyar els participants en el descobriment de possibilitats
que els permetin afrontar els conflictes interpersonals amb flexibilitat, proactivitat i positivisme,
i donar la possibilitat de convertir les discrepàncies del passat en una oportunitat per potenciar
la implicació i el compromís mutu en el present i en el futur.

Com podem convertir-nos en un equip d’alt rendiment. Com gestionar les discrepàncies i els 
conflictes en l’equip.

Hi van participar 16 professionals amb el següent perfil: cap de recursos humans, directors,
directores,  directors  comercials,  gerents  i  socis,  en  empreses  dels  següents  sectors:
serveis  (traduccions,  producció  audivisual,  organització  d'esdeveniments),  supermercats,
fabricació i comercialització de llum, gestoria, guiatge turístic, fabricació peces mecàniques,
revista, taller d'automoció, hotel, autoescola i farmàcia.

Algunes competències de lideratge que els i les participant consideren clau:

Esperit de treball, motivació intrínseca, visió de futur, saber transmetre, creativitat i innovació,
iniciativa, valentia, honestedat, lleialtat, generositat, humilitat, empatia. 

Els aprenentatges més destacats.

Val la pena reafirmar el somni i la visió per a generar futur a l’organització i la pròpia vida. A
donar més valor a potenciar una actitud positiva davant la vida. 

No cal convencer, sino que cal influir. No fallen les persones, sino els procediments.

Deixar que les coses flueixin, més que exigir. Deixar marge i temps, per a permetre que la
gent evolucioni per si mateixa, abans que sotmetre a la disciplina. 

Es lidera des de la naturalitat i autenticitat.

Cada cosa té el  seu moment. I  cada persona té el  seu ritme. Els liders hem de tenir en
compte aquests ritmes.

El paper de les emocions a l’organització és molt important, igual que a la vida en general. 

Cal aprendre a ser més flexible, deixar-se anar i fluir.

Els conflictes es gestionen i resolen primer, des d’un mateix. La promoció a les organitzacions
del segle XXI serà horitzontal.

Evitar deixar-se atrapar i enrocar en el passat. Es lidera des de les fortaleses, no pas des del
que falta.

La “no confrontació” és aprendre a negociar.

Saber preguntar, saber escoltar, saber dir si/no,… són basics per a una bona comunicació.

En el Treball en equip hi ha tots els colors / fortaleses combinades.

Cal deixar de culpabilitzar als altres i responsabilitzar-se un mateix.

Resulta molt útil a l’hora de liderar o resoldre conflictes, distingir el fer del ser.

A vegades es pot confondre el fet de creure que “no et cauen els anells” amb dificicultats per
a delegar. 

Programa Treball i formació.

Descripció

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

El Programa estableix que els participants han d'estar contractats des del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i destinats als ajuntaments definits en la normativa d'aplicació del programa.

Resultats

4 convenis de col.laboració amb els ajuntaments de Vilafant, Vilamalla, Sant Pere Pescador i
l'Escala.

Contractació de 10 persones en les accions d'experiència laboral i  d'una coordinadora del
programa.

El programa es durà a terme durant els anys 2013 i 2014.

Els projectes a desevolupar són:

Pla de Transició al Treball (PTT)

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

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

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

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

Descripció.

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

Durada: 200-240 hores de setembre a desembre.

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

Formació Professionalitzadora i conveni de pràctiques.

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

Hi ha dues especialitats, que són:

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

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

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

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

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

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

Resultats

El curs segueix el calendari escolar, comença el setembre i acaba el juny de l’any següent. En aquesta 
memòria es detalla: el resultat de la formació professionalitzadora del curs 2012/2013 i la formació 
general del curs 2013/14.

Formació professionalitzadora del curs 2012/2013.

32 joves participants (20 de Figueres i 12 de municipis de la resta de la comarca)

32 convenis de pràctiques signats

Resultats d’inserció laboral: 14 joves contractats a la finalització del PQPI

Resultats d’inserció acadèmica (cicle formatiu, escola adults...): 24 joves

Formació general del curs 2013/2014 (vigent)

Número  de  joves  preinscrits:  125  (45  de  vendes  i  80
d’hostaleria).
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Número  de  joves  seleccionats:  32  (18  de  Figueres  i  14  de  municipis  de  la  resta  de  la
comarca).

Xarxa  ’Entitats  De  Promoció  Econòmica  de  les  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

Eines de comunicació: Newsletter  I Flyers.

Newsletter

La Newsletter està finançada per la Diputació de Girona.

Descripció.

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

Resultat 

S’han enviat 14 Newsletters a 800 empresaris i representants d’asso-
ciacions i d’ajuntaments.

Flyers per difondre les activitats.

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

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

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

Pla Estratègic de Promoció Econòmica de la comarca

Descripció

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

Col·laboracions  .

Exploració amb repesentants de l'Ajuntament i de l'Institut de Vilafant, del Departament de
Joventut i d'Ensenyament de la Generalitat de propostes de nous cicles formatius per dur
a terme a l'Institut de Vilafant pel curs 2013-14.

Suport i participació a dues sessions de treball organitzades des de l'Institut de Llançà en la
fase de disseny del Cicle Formatiu de Vi i Oli.

Difusió del projecte “Fes la bossa, escapa't i emociona't”  i  de la jornada d'e-commerce
promoguts des de la Cambra de Comerç de Girona.

Suport a la iniciativa Shopping Night promogut per l'Associació Comerç Figueres.

Participar  en  la  implementació  del  Pla  d’Inclusió  i  Cohesió  Social  de  l’Alt  Empordà
promogut des de l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Participar en una sessió de contrast del Pla de Producció Agrària Ecològica promogut des
de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Facilitar a una productora de Tele 5 una síntesi de projectes innovadors per entrevistar per un
documental dedicat als emprenedors i emprenedores.
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