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CANDIDATURES I CONVENISCANDIDATURES I CONVENIS
Candidatures:

 3 Candidatures presentades durant l’any 2015 per valor de 436.560,00 €.

 Servei d'Ocupació Públic de Catalunya – Departament de Treball

357.560,00 €. Programa Treball i formació 2016, línies A, B i C. 

77.000,00 € Programa Joves en pràctiques 2016.

 Diputació de Girona

2.000,00 €. Candidatura Xarxa Entitats Promoció Econòmica 

Convenis:

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

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

Conveni de 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  amb  els  Ajuntaments  de  Figueres,  Castelló  d'Empúries  i
Roses per a la implementació del programa Fem Ocupació per a Joves a la comarca
2015-17.

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 de:

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

Conveni  regulador  de  la  subvenció  concedida  a  l'Associació  per  al  a  Formació  Professional  de  l'Alt
Empordà per a l'any 2016.

Conveni  amb  l’Associació  d’Hoteleria  de  l’Alt  Empordà,  l’Associació  Alt  Empordà
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Turisme,  Federació  Alt  Empordanesa  d'Empresaris  i  AJEG  per  la  millora  de
l’ocupabilitat.

XARXA D’INSERCIÓ LABORAL – CLUB DE FEINA.XARXA D’INSERCIÓ LABORAL – CLUB DE FEINA.
La Xarxa està formada i finançada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els Ajuntaments de
Roses, l’Escala, Llançà, la Jonquera i Vilafant. 

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

 Club de la feina. 

Descripció: Espai obert i autònom on no cal concertar hora de visita i a on es pot fer recerca
activa d’ocupació amb el suport d’una tècnica i la possibilitat d’utilitzar ordinadors connectats a
Internet i/o fer el currículum. En el mateix espai s’actualitzen setmanalment les ofertes laborals
i els cursos formatius. 

L'atenció de les persones es fa a l’oficina de promoció econòmica del CCAE, als ajuntaments
de Roses i l'Escala un cop per setmana, a la Jonquera i Vilafant un cop cada quinze dies i a
Llançà un cop al mes.

Resultats: s’ha atès a 801 persones en 2.779 visites en els diferents serveis de la comarca.

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

241.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. 

1.329 a l’Ajuntament de l’Escala.

951 a l’Ajuntament de Roses.

86 a l’Ajuntament de Vilafant.

78 a l’Ajuntament de Llançà.

94 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.
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El número total de consultes ha estat de 4.367 amb la següent distribució:

Consultes per tipus Número

Ofertes 2.695

Formació 448

CV 498

Internet 443

Altres 283

Total 4.367

La  gran  majoria  de  persones  que  s'adrecen  al  nostre  servei  venen  a  mirar  les  ofertes
actualitzades  setmanalment posades  al  suro  informatiu  (62  %).  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 10 % 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 11 % de les consultes fetes han estat per elaborar el currículum ja sigui ells mateixos, ja
sigui fet per la tècnica quan desconeixen el funcionament de l'ordinador. Quan han disposat de
foto de carnet, s'ha escanejat per adjuntar al currículum. Sempre es donen còpies del cv per a
que comencin la recerca.

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

El 10 % de les consultes ha estat per cursos de formació.

S'ha fet difusió de 125 cursos de formació ocupacional, finançada per administracions locals
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i també de cursos privats. 

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

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

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

Ofertes de treball.

Durant l'any 2016 els usuaris del Club de Feina han pogut tenir informació quantificable de
368 ofertes de treball i de 566 llocs de treball. D'aquests, 254 ofertes i 394 llocs de treball
han estat gestionats des del servei propi del Club de Feina.

A la  realitat,  les ofertes a les que poden accedir  els  usuaris  del  Club de Feina són més
nombroses. Les dades anteriors reflexen les dades quantificables de les que disposem. A més
a més d'aquestes, es fa difusió d'altres ofertes de difícil quantificació, que són: les ofertes que
es publiquen a Infojobs, Infofeina i Feina Activa, les de l'Oficina de Treball de Figueres, de la
premsa comarcal i les del servei municipal d'informació per a l'ocupació (SMIO) de Figueres.

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

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

1.a)  Recepció  de  l'oferta  de  l'empresa,
personalment  o  a  través  de  la  web,  on
l'empresari/a  especifica  en  què  consisteix  el
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368 ofertes quantificables  que es poden trobar al Club de Feina:

Servei propi del Club de Feina – habitual - 252

Servei propi del Club de Feina – excepcional - 2

Altres entitats 114

Total 368

566 llocs de treball quantificables que es poden trobar al Club de Feina

Servei propi del Club de Feina – habitual - 324

Servei propi del Club de Feina – excepcional - 70

Altres entitats 172

Total 566
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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.

Respecte a al punt 1.d) s'ha de tenir en compte que la gestió de les ofertes públiques ha
suposat un treball més intens per part de l'orientadora laboral en quan a dissenyar cartells de
difusió  específics  per  a  la  seva  difusió,  la  comunicació  personal  i  via  mail  i  telèfon  amb
persones que complien el perfil de candidats o candidates i el seu seguiment. 

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

Tramesa de 47 cartells informatius d'ofertes de treball a 1.852 usuaris del Club de Feina per
informar-los directament. D'aquests cartells, 17 corresponien a ofertes d'empreses privades i
30 a ofertes de convocatòries públiques.
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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  129  entitats
contractats,  110  de  les  quals són  empeses  i  19  administracions,  i  han  generat  254
ofertes que representen 394 llocs de treball.

Del total d'empreses, 62 tenen la seu social a la comarca i 42 la tenen fora de la comarca.

Els 58 % dels llocs de treball ofertats es concentren en els municipis de Figueres,  l’Escala, la
Jonquera,  Roses i Llançà 

Per  sectors  econòmics  el  58%  dels  llocs  de  treball  ofertats  es  concentren  en  feines  de  serveis,
administració, comerç i hostaleria.

Les ofertes es publiquen en la web  del Consell Comarcal de l'Alt  Empordà han rebut una
mitjana de 189 visites per oferta i al facebook amb una mitjana de 116 visites.
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Servei propi del Club de Feina Ofertes llocs de treball

Empreses – habitual - 163 196

Empreses – excepcional - 2 70

Administracions 89 128

Total 254 394
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També  s'ha  fet  difusió  de  114  ofertes  de  treball  d'altres  administracions,  entitats  i
empreses, que han representat la difusió de 172llocs de treball. Concretament: 93 ofertes
de  l'Ajuntament  de Roses,  9  de  l'Ajuntament  de  Figueres,  3  de  l'autoescola  Xaloc,  2  de
Peralada Resort  i  1  del  càmping Rodas,  Finques Palandriu,  Gremi  d'Instaladors  de BCN,
Hostal Esplai, Neda Pool, restaurant Norai i Tallers Plaja.
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EMPRENEDORIA.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 2016: 9 candidatures presentades de  16
promotors i promotores  i 2 projectes premiats.
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Candidatures:

Sacs de Colors. Llibre interactiu i caixa de sorpreses.

Imagina Kids. Plataforma educativa integral amb una vocació de transformació social i
amb la necessitat de replantejar els paradigmes educatius actuals a través de l’art, el
joc i l’autonomia d’un mateix.

El  Bosc  d’Ali  Baba.  Campament  juvenil  de  caràcter  educatiu.  Situat  en  un  entorn
natural, és ideal per portar a terme tot un conjunt d’accions dirigides a la investigació,
desenvolupament i educació sostenibles.

Clean Deal. Serveis de neteja a empreses. 

La Bookman Llibreria. Especialitzada en còmics, novel·les de fantasia, ciència-ficció,
negra i llibre infantil i juvenil. Ofereix activitats i tallers.

M de Xocolata. Foment de la socialització i cohesió social a través de la xocolata, amb
diversos productes  i  serveis  culturals.  Imparteixen tallers  creatius  de xocolata  amb
diferents tècniques amb les quals poden adaptar l’activitat a qualsevol esdeveniment i
estació de l’any.

Ecoturisme  Empordà.  Projecte  de  comunicació  multidisciplinari  per  promoure  les
activitats  ecoturístiques  i  les  propostes  d’oci  sostenibles  i  de  baix  impacte,  que
s’organitzen a l’Alt Empordà, per descobrir el territori. Dóna a conèixer els productes
ecològics i artesans que s’elaboren a la comarca de petits productors.

Equitour Albera. Activitat equestre per apropar-se a la naturalesa i gaudir un temps
d’un altre ritme de vida més tranquil i relaxat. 

EmpordaArt.Cat neix amb una vocació de servei integral per als artistes i per a les
seves creacions, amb l’objectiu que els autors tinguin el màxim de temps per inspirar-
se i poder crear les seves obres.

Projectes premiats:  

PrImer: Imagina Kids.

Segon: Ecoturisme Empordà.

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

1) Categoria alumnes d’ESO: 7 candidatures amb 22 participants de 5 Instituts. Són:
Escolàpies  (Look  &  Mind  i  It’s  time  to);  Cap  Norfeu  (Sasf  Els  mega  auriculars)  ;
Alexandre Deulofeu (Seating  App i  Body’s  Song);  Olivar  Gran (Super  ros);   Illa  de
Rodes (Pumm).

Projecte  premiat:  «It’s  time,  Time Agency»  to  promogut  per  tres  estudiants  de  les
Escolàpies, la idea es centra en una metodologia sobre organització personal.

2)  Categoria  alumnes  de  Batxillerat  i  Cicles  Formatius:  11  candidatures  amb   32
participants de 7 Instituts. Són: Illa de Rodes (TTVR); Cap Norfeu (Istrap «charge your
life»),  Cendrassos  (Minijobs  Estudiants),  El  Pedró  (Espai  jove  Medinyà  i  Montgó
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Experience), Cap Norfeu (Barret vigilant i  Sleepy): Cendrassos (Style i  Earthcam); i
Alexandre Deulofeu (Net pluja i Assecador).

Projecte premiat: «Istrap, charge your life», promogut per quatre estudiants de l’Institut
Cap Norfeu, proposa la creació d’una pulsera dissenyada per captar energia del sol i
del moviment per transmetre-la a qualsevol aparell electrònic.

3) 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 Visual 13,
una productora audiovisual amb una sòlida experiència en la producció de vídeos corporatius,
campanyes publicitàries i produccions per a la televisió. Visual13 està promogut per Vicenç
Asensio i Marta Puigsegur.

4) 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  Sònia  Faixò  i  Jordi  Margall  de  l’empresa  Gastrònoms,  elaboren  productes  pre
elaborats per al sector de la restauració, l’hostaleria i el càtering.

L’acte d’entrega dels Premis de les quatre categories va tenir lloc  15 d’abril de 2016 en un
acte organitzat a lAuditori dels Caputxins de l’Ajuntament de Figueres.
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El conferenciant que va obrir l'acte va ser
Marc Barceló, enginyer figuerenc promotor
de la moto elèctrica Volta. 

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.

La formació duta a terme en el marc dels Premis ha estat la que es defineix tot seguit.

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 2 minuts.
Per això, prèviament els candidats i candidates del Premi Emprenedor@ van assistir a
una  sessió  formativa  impartida  pel  Fòrum  Imagina  centrada  en  la  pràctica  de  la
presentació de projectes en 10 segons i dos minuts.

En el marc dels Premis Emprenedors es va organitzar un Taller sobre com crear una
empresa sense diners, organitzat pel Fórum Imagina, el dia 5 d’octubre, en el què hi
van participar 13 emprenedors i emprenedores.
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Pàgina web:  Premis Emprenedors Alt Empordà

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 2016 pels membres de la Comissió del Micro Crèdit
ha estat de 6, per un import de 109.000,00 € € d'inversió en el sector de serveis (negoci on
line, llibreria, cafeteries, immobiliària, taller mecànic) que s'han instal.lat en els municipis de
Figuers, Vilamalla i Vilafant.
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PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2015 / 2016PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2015 / 2016
Descripció

El Programa Treball i Formació 2015/16 ha estat adreçat a la contractació de dos perfils de
persones aturades. Concretament:

Modalitat  A)  Persones  majors  de  45  anys  que  hagin  exhaurit  la  prestació  per
desocupació 

Modalitat B) Persones perceptores de la RMI.

Hi han participat 10 Ajuntaments, que són:

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

Ajuntament de Fortià, participa en la modalitat B.

Ajuntament de la Jonquera, participa en la modalitat B.

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

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

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

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

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

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

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

Les entitats finançadores han estat les següents:

Les tres accions del programa dutes a terme 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.
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Resultats   modalitat A  

Signatura de 8 convenis de col·laboració amb els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Llançà,
Peralada, Portbou, Sant Pere Pescador, Saus Camallera Llampaies, Vilamalla i Vilafant per als
anys 2015 i 2016.

Contractació de 14 persones, concretament:

13  persones  contractades  a  jornada  completa  durant  6  mesos   en  les  accions
d'experiència laboral.

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

Els participants han estat contractats des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i destinats als
Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Llançà, Peralada, Portbou, Sant Pere Pescador, Saus
Camallera Llampaies, Vilamalla i Vilafant. Els treballadors van ser contractats durant el mes de
novembre de 2015 i els contractes van finalitzar el mes de maig de 2016.

A.1) Accions d'experiència laboral.

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

Tasques dutes a terme:

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

Donar a conèixer a la ciutadania l’Ordenança de convivència,
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  Llançà.  Projecte  per  l'ordenació  i
classificació  de  l'arxiu  municipal  d'obres,  registre
d'entrades  municipal  i  indexació  i  tancament
d'expedients. 1 auxiliar administratiu.

La tasca consistia en lndexar i tancr expedients, ordenar els
documents que formen part d'un expedient, creant un ordre i
una metodologia en la  manera de treballar. 

L'experiència  laboral  obtinguda  té  relació  amb  les  noves  tecnologies.  Mitjançant  una
plataforma informàtica es pot fer el seguiment dels expedients des del seu inici fins a la seva
resolució,  i  es  pot  donar  informació  al  ciutadà  de  com es troba la  seva sol·licitud  en un
moment donat. 

Els resultats previstos mitjançant aquesta eina informàtica millora les relacions i la contesta
ràpida al ciutadà, tot fent cerques en el programa. S'ha aconseguit allò esperat d'aquest lloc
de treball. 
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Ajuntament de Peralada. Peralada per a l'ocupació. 1 peó.

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

Ajuntament de Portbou. Projecte Reforç de la brigada d'obres i serveis municipals.  1
peó.

La feina realitzada ha estat el manteniment, reparació i conservació del mobiliari urbà de les
zones verdes i espais públics municipals, entre altres, que han permès potenciar l'imatge de
poble ben cuidat i millorant la qualitat de vida dels seus habitants.

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

Les feines dutes a terme han estat feines de millora i
manteniment d'espais i equipaments municipals 
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Ajuntament  de  Sant  Pere  Pescador.  Suport
administratiu de l'àrea de secretaria i d'intervenció a
les  dependències  de  l'Ajuntament  i  auxiliar  de  la
Sala de lectura municipal de Sant Pere Pescador.  1
auxiliar administrativa.

La feina realitzada s'ha centrat en el suport administratiu
dins  les  àrees  de  secretaria  i  d’intervenció  de
l’Ajuntament i la gestió integral i organització de la Sala
de Lectura pública.

Ajuntament  de  Vilafant.  Manteniment,  reparació  i
conservació del mobiliari urbà del municipi. 2 peons.

El  projecte  ha  consistit  en  el  manteniment,  reparació  i
conservació  del  mobiliari  urbà  de  les  zones  verdes  i
espais públics municipals, i que s’ha estructurat pels tres
nuclis de Vilafant (nucli  antic, camp dels enginyers i  les
forques).

Ajuntament  de  Vilamalla.  Programa  de  Treball  i
Formació Ajuntament de Vilamalla. 3 peons.

La feina realitzada ha estat el manteniment i conservació
d'equipament municipal i  espais públics que han permès
fer una “posada a punt” per a què millorin les condicions de
vida socials i esdevinguin llocs de trobada pels habitants
del municipi. També amb la “posada a punt” dels camins
rurals  es  pretén  millorar  les  condicions  laborals  dels
habitants  dels  masos  ja  que  l’accés  els  seus  llocs  de
treball  serà  molt  més  ràpid  i  accessible  i  també  els
millorarà les relacions socials ja que l’accés nucli serà molt
més viable.
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A.2)  Accions  de  coordinació  i  prospecció  d'empreses.  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà. 

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

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

En les tasques d'orientació laboral ha dut a terme quatre sessions grupals inicials i tutories
d'orientació laboral als participants en l'acció d'experiència laboral.

En les tasques de prospecció d'empreses es va posar en contacte amb 68 empresaris/es.

A.3) Accions formatives.
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.

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

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

A.4) 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:

Resultats   modalitat B  

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

Contractació de 13 persones:

12  persones  contractades  a  jornada  completa  durant  6  mesos   en  les  accions
d'experiència laboral.

1 coordinadora del programa contractada a mitja jornada durant 6 mesos.

Els participants han estat contractats des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i destinats als
Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Llançà, Peralada, Portbou, Sant Pere Pescador, Saus
Camallera Llampaies, Vilamalla i Vilafant. Els/les treballadors/es van ser contractats durant el
mes de desembre de 2015 fins al juny de 2016.
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B.1) Accions d'experiència laboral.

Ajuntament  de  Castelló  d'Empúries Conservació  i
manteniment d'espais públics. 2 auxiliars de consergeria. 

Mantenir els espais públics del municipi en bones condicions
amb la finalitat de poder oferir un bon servei als usuaris. 

Donar  cobertura  a  les  tasques  que  el  departament  de
consergeria no pot fer per la feina del dia a dia.

Conservar aquells espais que necessiten accions especifiques per el pas del temps.

Ajuntament  de  Llançà.  Suport  a  la  brigada  municipal  de  jardineria  per  millorar
l'enjardinament i neteja dels parcs, jardins i zones verdes municipals. 1 peó.

Adequar i millorar els parcs, jardins i de les zones verdes municipals en general, mitjançant la
seva neteja, conservació i manteniment, millorant la prevenció d'incendis i  aconseguint unes
condicions òptimes de l’entorn municipal.

Ajuntament de Fortià. Projecte de suport en la intervenció en
lleres, zones verdes i altres per a la prevenció de riscos a les
persones. 1 peó.

Netejar els embornals de la xarxa per millorar l’evacuació de les
aigües plujanes en cas de fortes plogudes.

Netejar els carrers de sorra i altres materials que podien obstruir
el bon funcionament de desguassos.

Desbrossar  cunetes,  marges  i  alguna  zona  verda  i  permetre  que  l’aigua  recollida  en  les
cunetes arribés al rec del Molí.

Ajuntament de Peralada Peralada per l'Ocupació. 1 peó.

Manteniment d'espais i edificis municipals: pintura de les instal·lacions municipals, treballs de
jardineria i manteniment d’espais urbans.

Ajuntament de la Jonquera. Campanya de sensibilització
cívica al municipi. 2 agents cívics.Informació i atenció a la
ciutadania  en  relació  a  les  ordenances  de  civisme  i
convivència,  per  tal  de  sensibilitzar  sobre  les  accions  i
comportaments cívics i els seus avantatges.

Identificació de desperfectes en el mobiliari urbà i altres.
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Suport a la companya de la biblioteca municipal per explicar les normes internes als usuaris,
especialment escolars.

Vigilància i control de les entrades i sortides de les escoles

Ajuntament de Portbou. Projecte reforç de la brigada d'obres i serveis municipals.  1
peó.

Tasques de jardineria, feines de podes i desbròs amb eines petites manuals, feines de reg i
plantació de plantes d'ornament.

Tasques  de  manteniment  dels  equipaments  municipals,  feines  de  pintura  i  ajudes  de
lampisteria.

Feines de manteniment de l'enllumenat públic en la reposició de faroles, canvis de bombeta i
fixació de traçats aeris.

Ajuntament  de  Vilafant.  Manteniment  dels  edificis
públics municipals, treballs de pintura. 2 peons.
Manteniment dels revestiments interiors i exteriors dels
edificis  i  locals  municipals  que  es  trobessin  més
afectats,  i  que  constarien  del  repintat  de  paraments,
tancaments i elements de serralleria.

Ajuntament de Vilamalla. Programa de Treball i Formació Pirmis. 2
peons.
Manteniment  d’espais  públics  per  poder  oferir  una  millora  en  les
condicions  de vida  socials  dels  veïns  del  municipi  ja  que  podran
gaudir dels espais públics en condicions. A més els habitants dels
polígons  veuran  millorades  també  les  seves  condicions  de  vida
laboral i socials, així com que els treballadors contractats assolissin
una experiència professional enriquidora.

B.2) Accions de coordinació i acompanyament a la contractació.

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

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

En les tasques d'orientació laboral ha dut a terme 2 sessions de formació grupal durant el mes
de  desembre  i  tutories  d'orientació  laboral  a  les  10  persones  participants  en  l'acció
d'experiència laboral.

B.3) Accions formatives.

A l'inici del programa els treballadors 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.

21



MEMÒRIA DE L’AREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

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

B.4) 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:

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES, PROJECTE COMPARTIT FEM OCUPACIÓ PER A JOVES, PROJECTE COMPARTIT 
AMB L'ÀREA DE  JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL AMB L'ÀREA DE  JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL 
DE L'ALT EMPORDÀ.DE L'ALT EMPORDÀ.
El projecte “Fem Ocupació per a Joves” està finançat per:

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

Descripció:

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

Els beneficiaris han estat 10 joves són 20 joves, de 18 a 29 anys, destinataris de la Garantia
Juvenil  que disposessin del títol  d’Ensenyament Secundari  Obligatori,  de Batxillerat  o d’un
Cicle  Formatiu  de  Grau  Mig  i  preferentment  empadronats  a  Figueres,  Roses  i  Castelló
d'Empúries.

Cadascuna de dels joves participants en aquest programa van rebre les següents actuacions:
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Experiència professional mitjançant contracte laboral de sis mesos.

Formació vinculada al contracte de treball.

Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

Resultats

Signatura  del  conveni  de col·laboració  entre  el
Servei  Públic  d'Ocupació  de  Catalunya  i  el
Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà en el  marc
del programa “Fem Ocupació per a Joves”.

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

Signatura  del  conveni  de col·laboració  entre  el
Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  les
empreses  participants   per  a  l’adquisició
d’experiència professional en empreses, i altres
entitats, en el marc del programa “Fem Ocupació
per a Joves”.

Contractació de 3 professionals: una prospectora i dues orientadores el contracte de les
quals es va alternar, un darrera de l'altre.

Accions de prospecció realitzades des dels 3 Ajuntaments participants, des de l'inici del
programa fins el 22 de març de 2016. Les accions dutes a terme van permetre identificar 28
llocs de treball fets per 24 empresaris/es.

Accions de prospecció realitzades per la prospectora del programa, des del 23 de març
al 31 d'agost es va contractar a una prospectora pel programa FOJ. Les accions dutes a terme
són:

Informar  als  24  empresaris/ies  interessats  sobre  tipus  de  contractació  i  sobre
característiques més específiques del programa.  

Concretar de forma detallada les tasques que hauria de realitzar el jove del Programa
per tal de cercar els candidats que millor s'ajustessin a cadascuna de les necessitats
de l'empresa i per definir el contingut de la formació que realitzaria el jove.

Gestionar la signatura dels convenis de col·laboració i els seus annexos.

Informar  als/les  empresaris/es  i/o  representants  de  gestories  sobre  els  annexos
específics que havien de constar en els contractes de treball. 

Informar i orientar sobre la sol·licitud de la subvenció de la contrastació dels joves, i fer
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recordatoris sobre els terminis concrets i els documents que calia enviar.

Dissenyar una entrevista per a què els representants de les empreses valoressin les
tasques dutes a terme i elaborar un document resum.

Avançar tot el possible la informació relativa a la justificació de les contractacions.

Accions de preselecció dutes a terme des dels 3 Ajuntaments participants:  222 joves
contactats, 52 joves entrevistats, 36 joves preseleccionats i enviats com a candidats/tes als
empresaris/es, qui van fer la selecció final dels/les joves.

Participació de 9 empreses que contracten a 10 joves, segons la següent relació::

Empresa Jove / s

Gelato Manufacturing SL. Marina Solano Garcua

Alter Ego Services. Judit Jofre Joan

Ymbert Pere Rodríguez Tejada

Comerç Figueres Associació Iman Jelloul El Akhal.

Oliveda Adrià Ariza Vidal

Vivers Itxart
Fco. Javier Saborido 
Gómez.

Fisersa
Josue Haro Martín i 
Patricia Valdevira Gómez

Immobiliària Eureka Ilham Echejijem Daoudi

Empuriabrava. Tennis Club Gemma Pena Sánchez.

Accions d'orientació i acompanyament, i seguiment de la formació:

Del 9 de maig al 26 de juliol de 2016 es va contractar a una orientadora a jornada completa.
Del 8 d'agost al 29 de desembre de 2016 es va contractar a una altra orientadora a mitja
jornada.

Les tasques dutes a terme són:

Disseny i planificació de les tasques mínimes d'aprenentatge corresponents al tutor/a
de l'empresa.

Realització de sessions d'orientació prèvies a contracte.

Seguiment de la formació i la contractació.

Tutories i orientació als/les joves.

Accions de formació:

El  disseny  de  la  formació  es  va  fer  tenint  en  compte  les  necessitats  dels  empresaris  i
empresàries per oferir als joves una formació que complementés la feina per la qual havien
estat contractats. 

La formació es va dur a terme al Centre d'Estudis Màster.

En funció del perfil de les empreses, dels requisits i de les tasques a realitzar en els llocs de
treball es van dissenyar dues especialitats formatives, que van ser:
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1) “Assistent en Màrqueting Digital i Xarxes Socials”. L'objectiu d'aquesta formació
ha estat la preparació professional per donar suport als departaments de màrqueting i
comercial de petites i mitjanes empreses.

Es van dur a terme 134 hores de formació distribuïdes de la següent manera:

 Atenció al públic i les tècniques de venda 40 hores.

Prevenció de riscos laborals, igualtat de gènere, recerca
de feina i sensibilització mediambiental.

4 hores.

Especialitat  pròpiament  dita  de Màrqueting  Digital  i
Xarxes Socials

90 hores.

2)  “Auxiliar  d'informador  turístic”.  L'objectiu  d'aquesta  formació  ha  estat  la
preparació professional del/la jove per tal que pugui orientar i proporcionar l'informació
adequada a l'usuari d'un servei turístic, amb l'objectiu de facilitar-li l'estada i enriquir la
seva experiència turística. 

Es van dur a terme 114 hores de formació distribuïdes de la següent manera:

 Atenció al públic i les tècniques de venda 40 hores.

Prevenció de riscos laborals, igualtat de gènere, recerca
de feina i sensibilització mediambiental.

4 hores.

Especialitat pròpiament dita d'Informador Turístic 70 hores.

CANDIDATURA TREBALL I FORMACIÓ 2016/17CANDIDATURA TREBALL I FORMACIÓ 2016/17

Descripció

El Programa Treball i Formació 2016/17 ha estat adreçat a la contractació de dos perfils de
persones aturades. Concretament:

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.

Hi han participat 10 Ajuntaments, que són:

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

Ajuntament del Far d'Empordà, participa en la línia B.

Ajuntament de Fortià, participa en la línia A.
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Ajuntament de Llançà, participa en les línies A i B.

Ajuntament del Port de la Selva, participa en les línies A i B.

Ajuntament de Portbou, participa en la línia A.

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

Ajuntament de Viladamat, participa en la línia A.

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

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

Les entitats finançadores han estat les següents:

Resultats

Aprovació de 20 convenis:

10 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.

10 de col·laboració.

Elaboració i  aprovació de la candidatura per contractar a 22 persones (21 en la modalitat
d'experiència laboral i 1 en la modalitat de coordinació).

Ajuntaments Total treballadors
Castelló d’Empúries i en els municipis del 
seu entorn que ho sol.licitin.

4

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

1

Fortià i en els municpis del seu entorn que 
ho sol.licitin

1

Llançà i en els municipis del seu entorn que
ho sol.licitin

3

Port de la Selva i en els municipis del seu 
entorn que ho sol.licitin

2
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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

Viladamat i en els municipis del seu entorn 
que ho sol.licitin

1

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

3

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

3

Total 21

4 contractacions iniciades el desembre de 2016 i 18 pendents de contractació l'any 2017.

JOVES EN PRÀCTIQUES 2016/17JOVES EN PRÀCTIQUES 2016/17
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.

Contractació de 7 joves en pràctiques en els següents projectes:

Contractes Àrea Projecte.

1 Medi Ambient. Implantació  de  nous  compostadors  i
seguiment dels existents. 
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1 Arxiu del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà

Catalogació  dels  expedients  de  l'Arxiu
del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

1 Joventut Informador - Dinamitzador Juvenil

1 Consum Suport al sistema de treball de l’Oficina
d’Informació al Consumidor.

1 Turisme Suport a l'àrea de Turisme.

2 Arxiu Comarcal de l'Alt
Empordà

Digitalització  de  materials  diversos  de
l’Arxiu  (col·lecció  local  de  premsa
històrica  i  llibres  d’actes  d’ajuntaments
altempordanesos9

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

CONVENI ESCOLA D'HOSTALERIACONVENI ESCOLA D'HOSTALERIA
Informació  i  tramitació  del  conveni  regulador  de  la  subvenció  concedida  a  l'Associació  per  al  a  Formació
Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2016, de 15.000,00 € en concepte de finançament del 50% de 640 hores
lectives de l'any 2016 del curs dual de cuina i serveis de restauració 
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PLA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA COMARCA DE PLA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA COMARCA DE 
L'ALT  EMPORDÀ .L'ALT  EMPORDÀ .
En el marc de Pla de Promoció Econòmica de la comarca s'han dut a terme reunions del grup
motor per anar definint els projectes i actuacions de cada línia estratègica. També s'han dut a
terme reunions de la comissió de formació i la participació en la campanya de sensibilització
per a la contractació de persones majors de 45 anys.

XARXA ’ENTITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LES XARXA ’ENTITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LES 
COMARQUES GIRONINES.COMARQUES GIRONINES.

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

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

Impulsar la creació d’una xarxa de promoció econòmica. 

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

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

Coordinar els Serveis Locals del territori.

Fer una prospecció de les necessitats de les empreses

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

Comunicació dels serveis i donar suport tècnic i econòmic.

Facilitar les tasques que ja venen realitzant els ajuntaments i els consells comarcals
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EQUIP TÈCNICEQUIP TÈCNIC
Carme Capallera Arnau, cap de l’àrea i direcció dels projectes relacionats a la memòria. Ha
dut a terme directament l'acció dels Premis Emprenedors, la presentació i  l'elaboració de les
següents  candidatures  conjuntament  amb  partners  de  cada  projecte:  Treball  i  Formació
2016/17, Joves en pràctiques 2016/17 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, de la Taula d’Ocupació Juvenil i de la
Xarxa d’Entitats de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.

Dolors Colomer Cotta (de l'1 de gener al 13 de juny) i Beatriz Prado Márquez (del 27 de
juliol al 31 de desembre) orientadores laborals del Club de Feina. Han participat a la Taula
d’Ocupació Juvenil i han estat membres de la comissió de Formació i Ocupació del Pla de
Desenvolupament Econòmic de la comarca de l'Alt Empordà. 

Beatriz  Prado  Márquez (de  l'1  de  gener  al  8  de  maig),  coordinadora,  orientadora  i
prospectora laboral del programa Treball i Formació per a majors de 45 anys (modalitat A).

Laura Reinoso (de l'1 de gener al 7 de març) i Claudia Filella Fainé (del 8 de març al 15 de
juliol),  coordinadores  i  orientadores  del  programa  Treball  i  Formació  per  a  persones
perceptores de la RMI (modalitat B).

Cèlia Esquivel Osuna (del 23 de març al 31 d'agost): Prospectora d'empreses del programa
Fem Ocupació per a Joves (FOJ).

Beatriz Prado Márquez (del 9 de maig al 26 de juliol a jornada completa) i Raquel Fuentesal
Martínez (del 8 d'agost al 29 de desembre a jornada parcial) orientadores del programa Fem
Ocupació per a Joves. 

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.
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