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 Projectes i activitats 2020

  Finançament de candidaturs i convenis.

Finançament de projectes:

Durant  l’any  2020  s’han  dut  projectes,  finançats  pel  Servei  Públic  d’Ocupació  de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
la  Unió  Europea  –  Fons  Social  Europeu  «El  FSE inverteix  en  tu»  per  import  de
741.893,06 €.

Projectes/programes Import Data inici Data final

Programa Treball i Formació 2019/20 469.894,04 € 20/12/19
19/06 i

19/12/20

Programa Treball i Formació 2020/21 
Extraordinari Covid 19 116.140,56 € 10/12/20 09/09/21

AODL comarcal de comerç 2019/20 36.000,00 € 28/12/19 27/12/20

Pla de reactivació sòcioeconòmica 
2020/21 119.858,46 € 01/11/20 31/10/21

Total 741.893,06 €

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  i  conveni  de  cooperació  entre  el
Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà i  els  Ajuntaments de  Agullana,  Albanyà,
Bàscara,  Capmany,  Castelló  d'Empúries,  Colera,  el  Far  d’Empordà,  Espolla,
Fortià,  Garriguella,  la Jonquera, Lladó, Llançà, Maçanet de Cabrenys, Palau
Sta.  Eulàlia,  Palau-saverdera,  Pont  de Molins,  el  Port  de la  Selva,  Portbou,
Saus  Camallera  Llampaies,  Siurana,  Viladamat,  Vilafant,  Vilamalla  i
Vilamaniscle, per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà
2019 – 20, del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.

Conveni  de  delegació  de  competències  i  conveni  de  cooperació  entre  el
Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  els  Ajuntaments  de  ........  per  a  la
realització  del  Programa Treball  i  Formació  Alt  Empordà  2020  Extraordinari
Covid 19.
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39  Convenis  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,
l'Ajuntament  d'Agullana  i  l'Associació  ADRINOC  per  al  finançament  de
l'Associació ADRINOC per dur a terme el programa Leader pel període 2014 –
2020, amb els Ajuntaments d’Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les
Escaules, Borrassà, Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla,
Garrigàs, Garriguella, La Vajol, Lladó, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de
Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pontós,
Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel
de Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum,
Vilamaniscle, Vilanant i Vilaür.

Conveni regulador de la subvenció concedida a l'Associació per al a Formació
Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2020.

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

Conveni  amb  els  Ajuntaments  de  Conveni  de  cooperació  entre  el  Consell
Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  els  Ajuntaments  de  Figueres,  Roses,  Castelló
d'Empúries, l’Escala, Llançà i la Jonquera per a la implementació del “Projecte
de desenvolupament comercial a l’Alt Empordà” en el marc de la convocatòria
d'Agents de  d'Ocupació  i  Desenvolupament  Local  (AODL)  del  Servei  Públic
d'Ocupació de Catalunya.

Conveni  de  cooperació  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i
l'Ajuntament  de  Figueres  ,  l’Ajuntament  de  Roses  i  el  Setmanari  de  l’Alt
Empordà per dur a terme l’acció «Premis Emprenedors Alt Empordà».

 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 del servei abans del 13 de març de 2020: 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
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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.

Descripció del servei després del 16 de març de 2020: La pandèmia originada per la
Covid 19 i la situació d’estat d’alarma van modificar el sistema d’atenció als usuaris
atès que va ser necessari adaptar-nos al nou context. A partir d’aquesta data l’atenció
va ser majoritàriament a través de telèfon, whatsapp i videoconferència. Les visites
concertades es van iniciar un cop finalitzat el període de confinament. Durant aquest
període es va actualitzar i gestionar tota la informacó a través de la web del Consell
comarcal.

La valoració del servei a través de mitjans telemàtics ha estat molt positiva atès que:

La insertora laboral ha pogut gestionar l’agenda de manera que cap usuari/a
quedés desatès/a.

La majoria d’usuaris/es utiitza whatsapp i això ha facilitat la comunicació. A més
el sistema permet instal.lar-ho a l’ordinador i fer videoconferències.

La informació sol.licitada, d’ofertes, formació i altres, s’ha pogut enviar en el
moment i fer un assessorament molt personalitzat i concret.

La valoració del context provocat per la pandèmia ha estat molt difícil i dur pel gran
nombre d’EROs que s’han produït  i  per  la  gran disminució de llocs de treball  que
anualment  proveïa  el  sector  del  comerç  i  del  turisme.  En  aquest  context,  els/le
usuaris/es han valorat  el  servei  per tenir  un lloc de referència i  suport  en aquests
moments tan difícils.

Resultat del Club de Feina: 

S’ha atès a 410 persones en 732 visites en els diferents serveis de la comarca. La
xifra  és  inferior  a  la  d’altres  anys.  Com s’ha explicat  en l’apartat  anterior,  la  seva
disminució ha estat provocada pels efectes de la pandèmia de la covid 19

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

106 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.

203 a l’Ajuntament de l’Escala.

318 a l’Ajuntament de Roses.

24 a l’Ajuntament de Vilafant.

34 a l’Ajuntament de Llançà.

20 a l’Ajuntament de la Jonquera.
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Les  professions  dels  usuaris  i  usuàries  del  Servei  del  Club  de  Feina  es  centren
principalment  en el sector  dels serveis (22%),  en l’hostaleria (18%) i  el  comerç
(15%). De fet, les professions més demandades en el sector dels serveis és la neteja,
la qual representa el  13’28% del total  dels nostres usuaris/àries. Tot  darrera, en el
sector  de  l’hostaleria  tenim un  5’43% d’ajudants  de  cuina i  pel  que  fa  al  sector
comerç, un 9’56% demanden ocupacions de dependent/a. Per tant, l’impacte negatiu
de la Covid-19 sobre el sector turístic i de serveis a la nostra comarca (i a la resta del
món) ha minvat forçosament l’ocupabilitat dels nostres usuaris i usuàries (com la resta
d’habitants del país) dedicats al sector terciari.

En l'espai del Club de Feina, abans del 13 de març de 2020, les persones en situació
d'atur troben les ofertes actualitzades setmanalment d'una forma ordenada; disposen
d'ordinadors  amb  connexió  a  Internet  on  poden  fer  la  cerca  d'ofertes  i/o  el  seu
currículum  i  poden  consultar  els  cursos  de  formació  que  es  porten  a  terme  a  la
comarca. Les ofertes també es publiquen al a web del Consell i al Facebook

A paritr  del  13  de  març  de  2020,  la  informació  la  web  del  Consell  Comarcal  i  al
facebook s’ha ampliat amb tots els recursos existents, apart de les ofertes, com és la
formació i tots els ajuts i serveis que van sorgir arran de la pandèmia provocada per la
Covid 19.

El número de consultes ha estat de 1.002, que queden molt lluny de les 3.000 i picu
d’altres anys. Són: 

Atenció individual covid 19 295

Ofertes 421

Formació 106

CV 96

Internet 69

Renovar SOC 7

Altres 8

Total 1.002

La gran majoria de persones que s'adrecen al servei estan interessades en les ofertes
actualitzades  setmanalment  o  diàriament  les  del  propi  Club de  Feina.  L'espai
facilita la informació diària de les ofertes del propi Cub de Feina arribades directament
al  Consell  o  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.

Abans del 13 de març, el suport als usuaris/es en el tema d’internet es centrava en:

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. 
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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.

A partir del 16 de març les atencions personalitzades s’ha centrat en: 

Sol·licitar informe vida laboral

Ampliar, reformular, assessorar sobre el cv

Rebre informe vida laboral

Actualitzar/realitzar el cv

Enviar links formació

Enviar links fb

Enviar links pàgina ccae

Donar-se alta demandant ocupació ot

Fer pre-sol·licitud sepe

Enviar ofertes

Nous usuaris sql

Link idcat

Link canje carnet conduir dgt

Enviar links garantia juvenil

Mediació usuari/empresa

Link tresoreria seguretat social

Oficina jove consell comarcal

Cido

Fitxes formació

Link homologació titulació
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S'ha  fet  difusió  de  157  cursos  de  formació  ocupacional,  finançada  per
administracions locals i també de cursos privats. 

Tenim activat un correu electrònic del Club de Feina. Des d’aquest mail enviem CV a
les empreses, d’aquells usuaris que no tenen accés a internet.

Ofertes de treball.

Durant  l'any  2020  els  usuaris  del  Club  de  Feina  han  pogut  tenir  informació
quantificable de 217 ofertes que sumen un total de 312 llocs de treball.  D’aquestes
xifres  totals,  es  van dirigiri  directament  al  servei  d’ofertes  del  Club  de  Feina,  136
ofertes de treball que sumen un total de 204 llocs de treball . Aquestes xifres són molt
inferiors que les rebudes abans de la pandèmia de la Covid 19.

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

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

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

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

2) 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  i  al  facebook.  Exemple  de  cartell
d'empresa:
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Amb l’arribada de la Covid-19 la difusió d’ofertes de treball s’ha fet exclusivament
per via d’internet. Per estimular l’accés als nostres portals digitals de difusió es van
penjar a tots els Ajuntaments i a la seu del CCAE els codis QRL de les pàgines web
en qüestió.

3) Pel que fa a l’oferta pública, es confecciona i es publica un cartell  en el qual
s’especifica  clarament  les  dates  de  presentació  d’instàncies  a  l’administració
corresponent. En la difusió a la nostra pàgina web o al facebook del Club de Feina,
s’hi afegeix l’enllaç a les bases.

4) 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.

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

Com es pot veure en el quadre següent, la difusió de les ofertes a la web de Difusió
d’ofertes laborals del CCAE i al Facebook del Club de Feina donen bons resultats. De
fet veiem que la difusió feta pel facebook del Club de Feina duplica de llarg les visites
que rep la pàgina web tant pel que fa les ofertes de les empreses com l’oferta pública.

Difusió 
internet

Visites web
Mitja clics
per oferta

Visites
facebook

Mitja clics
per oferta

Reacció
facebook

Mitja
reaccions
per oferta

Ofertes 
servei club 
de feina

14.654 107,8 35.121 258,2 6.893 50,7

Oferta 
pública

5.834 72 12.795 158 3.709 45,8

Totals 20.488 47.916 10.602

 IV Jornada comarcal d’Ocupació per a persones majors 45 
anys 

Descripció

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

Aquesta activitat té com a objectiu contribuir a facilitar la recerca de feina i la inserció
laboral de persones majors de 45 anys.

En el marc de la campanya de sensibilització per a la contractació de persones majors
de  45  anys en situació  d'atur  es  va organitzar  una  Jornada  el  dia  11 de  març  al
municipi de Vilafant. Es va dur a terme 3 tallers, que són: 1) Risoteràpia. 2) Millora la
teva imatge per a la recerca de feina 3) Vols descobrir el potencial +45, trenca mites. 

9



Hi van participar 400 persones majors de 45 anys. 

Per acabar es van organitzar uns espais d'entrevistes amb empresaris, empresàries
i/o caps de recursos humans de 25 empreses que ofertaven 51 ofertes per cobrir
203 llocs de treball.

Durant  la  jornada  hi  havia  un  espai  dedicat  a  12  entitats  de  la  comarca  que
ofereixen serveis d'inserció laboral i/o formació per a persones en situació d'atur. 

El Club de Feina del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va participar en aquest espai.
Per donar a conèixer el Club de Feina es van editar dos flyers, un per a les persones
en situació d'atur i l'altre per a empresaris i empresàries que cerquen treballadors i
treballadores.

 Premis Emprenedors Alt Empordà.

12a edició dels Premis Emprenedors Alt Empordà

Descripció.
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Coorganització dels Premis Emprenedors de la comarca de l’Alt Empordà, juntament
amb  els  Ajuntaments  de  Figueres  i  de  Roses,  l’Associació  Joves  Empresaris  i
Emprenedors  de  les  comarques  gironines,  el  Setmanari  de  l’Empordà.  I  el  Fòrum
Imagina, amb la col·laboració del Servei Educatiu de l’Alt Empordà.

Atesa la situació provocada per la pandèmia de la Covid 19, l’acte de lliurament de
pemis es va fer en format virtual el dia 23 d’octubre de 2020.

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  2020:  3  candidatures  presentades   i  2

projectes premiats.

Candidatures:  «Mola»,  market  place  de  l’Empordà,  una  xarxa  de  productors  de
proximitat amb enda en línia per internet, amb botiga i magatxem a l’Escala; LABCR
-Laboratori Creatiu Cultural de Roses», aquest laboratori creatiu es presenta com un
model per a un desenvolupament econòmica i social local; i «Tiffany’s entrenament
rural»,  es  centra  en  la  creativitat  de  les  classes,  en  els  espais,  en  la  llibertat  de
moviments en el sentiment d’equip i en la implicació de les persones.

 Projectes premiats: Primer: «Mola». Segon: «Tiffany’s entrenament rural»

2) Premi Idea Empresarial IES: Idees de negoci més creatives dels estudiants dels
IES de la comarca. Hi han participat 6 candidatures amb 12 participants. Són: GALA,
el viver d’empreses de Figueres; projecte intergeneracional a la ciutat de Figueres,
Cucu’s  cuiners  i  cuineres  sostenibles,  First  Picture,  Cooperativa  Somnis  d’Arreu  i
Msports Events.

Projecte premiat:  Cooperativa Somnis d’Arreu és que joves migrants majors de 18
anys  tinguin  un  acompanyament  socioeducatiu,  laboral  i  també en  tot  allò  que  fa
referència a fer tràmits a l’administració. 

3) Premi Jove Empresari/a: Reconeixement a l’empresari o empresària empordanès

menor  de 42 anys que  hagi  tingut  una trajectòria  empresarial  més destacada.  En
aquesta edició es va premiar  a Esteve Guerra,  Format en Administració i  Direcció
d’Empreses, va crear el Càmping Bassegoda Park d’Albanyà. També, una empresa de
producció de documentals de cuina. Juntament amb el seu germà Pere Guerra, també
han  creat  l’empresa  d’energies  renovables  Enerside;  el  Foodlinker  Company,  una
empresa de softwarealimentari de gestió d’al·lèrgens, i dues empreses de construcció
a Romania. 

4) Premi a la línia de negoci innovadora. Per a empresaris/es que hagin obert la
línia de negoci més innovadora en els darrers tres anys. En aquesta edició no s'ha
presentat cap candidatura.
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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.

En la categoria de Premi Emprenedor@ i  Premi Idea Empresarial IES, els promotors
van presentar directament els seus projecte al jurat, en un temps màxim de 5 minuts.
Per això, prèviament els candidats i candidates del Premi Emprenedor@ van assistir a
una sessió formativa impartida pel Fòrum Imagina on el formador, Rafael Aguilera, va
formar i  entrenar als candidats i  candidates en la millora de les seves habilitats de
comunicació per presentar el seu projecte davant els membres del jurat dels premis
aixì com de futurs inversors, entre altres (col·laboradors, directors entitats bancàries,
prescriptors, etc.).

 Programa Treball i Formació 2019 - 20

Les entitats cofinançadores han estat les següents:

L’entitat promotora, organitzadora i beneficiària ha estat el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.

Hi han participat 25 Ajuntaments de destí i cofinançadors de la part no finançada pel
Servei  Públic  d’Ocupacó de Catalunya,  el  Ministerio  de Asuntos Sociales i  la  Unio
Europea  –  FSE  «El  FSE  inverteix  en  el  teu  futur»  han  estat  els  següents:  Els
Ajuntaments són: Agullana, Albanyà, Bàscara, Capmany, Castelló d'Empúries, Colera,
el Far d’Empordà, Espolla, Fortià, Garriguella, la Jonquera, Lladó, Llançà, Maçanet de
Cabrenys, Palau Sta. Eulàlia, Palau-saverdera, Pont de Molins, el Port de la Selva,
Portbou,  Saus  Camallera  Llampaies,  Siurana,  Viladamat,  Vilafant,  Vilamalla  i
Vilamaniscle.

Descripció

Les tres accions del programa dutes a terme són:

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

Coordinació del programa.

Formació transversal adreçada a les persones contractades.

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

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

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

Línia DONA: - Dones en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació
Professional (PREPARA), preferentment més grans de 55 anys.

Resultats:     

Contractació de 31 persones, en perfil de peó, perfil social, suport arxiu, agent cívic i
acompanyament a persones dependents. Els participants han estat contractats des del
Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  destinats  als  25  Ajuntaments descrits
anteriorment

Els treballadors van ser contractats el 20 de desembre de 2019 i els contractes van
finalitzar el 19 de juny de 2020, pels participants contractats durant sis mesos, i el 19
de desembre de 2020 pels participants contractats durant 12 mesos.

17 dels participants van estar contractats durant 6 mesos i 14 durant 12 mesos. Van
rebre  60  hores  de  formació  transversal  consistent  en  un  mòdul  d’habilitats  de
comunicació (30 hores) i en un mòdul de treball en equip (30 hores).

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.

Els participants van gaudir d’accions d’acompanyament a la inserció laboral, una de
les accions més importants del programa, dutes a terme per dos coordinadors del
programa. A més a més, els coordinadors han supervisat el altres aspectes relacionats
amb  recursos  humans  i  amb  prevenció  de  riscos  laborals, desplaçant-se  a  cada
municipi de forma periòdica.

En cada projecte hi havia un cartell mida A3 en un lloc visible al públic on s'informava
de les entitats finançadores del projecte:
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 Programa Treball i Formació 2020 Extraordinari Covid 19

Les entitats cofinançadores han estat les següents:

L’entitat promotora, organitzadora i beneficiària ha estat el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.

Hi han participat 8 Ajuntaments de destí i cofinançadors de la part no finançada pel
Servei  Públic  d’Ocupacó de Catalunya,  el  Ministerio  de Asuntos Sociales i  la  Unio
Europea  –  FSE  «El  FSE  inverteix  en  el  teu  futur»  han  estat  els  següents:  Els
Ajuntaments són:  Agullana, Bàscara, Colera, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins,
Portbou, Vilamalla i Vila-sacra.

Descripció

Les tres accions del programa dutes a terme són de la mateixa naturalesa que les
descrites en el programa Treball i Formació 2019-20.

Resultats

Aprovació de 16 convenis:

8 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

14



Alt  Empordà  del  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya  a  la  comarca  de  l'Alt
Empordà.

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

Elaboració  i  aprovació  de  la  candidatura per  contractar  a  9  persones  en  la
modalitat d’experiència laboral.

Contractació dels/es 9 participants. La durada dels contractes és de 9 mesos. Les
contractacions es van iniciar el 10 de desembre de 2020 i finalitzaran el 9 de setembre
de 2021.

Els perfils són: peons, agent cívic i suport a tasques d’interés social i educativa. Els 8
Ajuntaments de destí són els descrits a l’inici.

 Programa Treball i Formació DONA 2020

Les entitats cofinançadores han estat les següents:

L’entitat promotora, organitzadora i beneficiària ha estat el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.

Hi han participat 3 Ajuntaments de destí i cofinançadors de la part no finançada pel
Servei  Públic  d’Ocupacó de Catalunya,  el  Ministerio  de Asuntos Sociales i  la  Unio
Europea  –  FSE  «El  FSE  inverteix  en  el  teu  futur»  han  estat  els  següents:  Els
Ajuntaments són:  Garriguela, Maçanet de Cabrenys i Palau de Santa Eulàlia

Descripció

Les tres accions del programa dutes a terme són de la mateixa naturalesa que les
descrites en el programa Treball i Formació 2019-20.

Resultats

Aprovació de 6 convenis:

3 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.

3 de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments
interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del
Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.
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Elaboració  i  aprovació  de  la  candidatura per  contractar  a  3  persones  en  la
modalitat d’experiència laboral.

Els  perfils són:  agent  cívic,  acompanyament  a  persones  dependents  i  agent
polivanent – ordenació arxiu. Els 3 Ajuntaments de destí són els descrits a l’inici.

  Joves en pràctiques 2019 - 20

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

Accions dels 6 joves en pràctiques en els següents projectes:

Contractes Àrea Projecte.

1 Arxiu
Comarcal

Digitalització de materials diversos.

1 Arxiu Consell
Comarcal

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

1 Joventut Projecte d'Informació i lleure juvenil 

1 Benestar
Social

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

1 Noves
Tecnologies

.Implementació de la nova intranet (fase de recollida

i  implementació  de  millores).  Inventariat  del  parc
informàtic de la seu central del Consell Comarcal i
de les seves subseus.

1 Turisme Gestió  arxiu  fotogràfic,  digitalització  de
continugts,  suport  a  la  comunicació/promoció
turística i actualitació de recursos.
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El seu contracte es va iniciar el 31/10/2019 i va finalitar el 30/4/2020.

  Joves en pràctiques 2020 - 21

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 i presentació de la candidatura per a la contractació de 4 joves.

Aprovació per a la contractació d’1 jove.

Contractació d’una jove amb destí a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.

  AODL de comerç comarcal 2019 - 20

L’AODL de comerç comarcal està finançat per les següents administracions:

Descripció del projecte:

El pla de treball  de l’AODL té com objectiu  millorar  la  competitivitat  del  sector  del
comerç a la comarca de l’Alt Empordà, a través de:

Promoure accions de promoció comercial

Impulsar actuacions d’urbanisme comercial per afavorir la cohesió social i territorial

Impulsar actuacions de formació per millorar les condicions laborals de les persones
que treballen en el sector comercial

Donar suport a la cooperació entre el sector turístic i comercial
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Es  fa  en  el  marc  del  conveni  de  cooperació  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà  i  els  Ajuntaments  de  Figueres,  Roses,  Castelló  d'Empúries,  Llançà,  la
Jonquera  i  l’Escala  per  a  la  implementació  del   “Projecte  de  desenvolupament
comercial a l’Alt Empordà” en el marc de la convocatòria d'Agents de d'Ocupació i
Desenvolupament Local (AODL) del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

El pla de treball va sorgir del projecte «Projecte de Desenvolupament Comercial a l’Alt
Empordà (2017)»,  promogut  des  de l’Ajuntament  de Figueres i  finançat  pel  Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya.  En el projecte hi van participar el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, els Ajuntaments de Llançà, Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries, la
Jonquera i Vilafant, i el Consorci Salines-Bassegoda.

Les pautes de treball les defineix els membres de la comissió de seguiment formada
per  representants  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  dels  Ajuntaments  de
Figueres, Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries, Llançà i la Jonquera. A més a més
s’han creat  grups de treball  en els que participen es associacions de comerciants,
concretament:  Comerç Figueres Associació, Ass. Comerciants i  Empresaris Castelló
d’Empúries,  Associació d’Empresaris de Roses-Cap de Creus, Unió de Botiguers i
Empresaris  Turístics  de  l’Escala,  Ass.  Comerç  Jonquera Centre,  Ass.  Comerciants
Zona Nord de la Jonquera i Ass. Comerciants Els Límits – Barri Portús.

Resultats

En el pla de treball de l’any 2020 s’han dut a terme les següents accions:

1. Ampliació del conveni amb la inclusió de l’Ajuntmanet de l’Escala, a més dels que

ja hi  constaven (Ajuntaments de Figueres,  Roses,  Castelló  d’Empúries,  Llançà i  la

Jonquera).

2. Prospecció    a associacions  

L’objectiu era conèixer les necessitats del sector comerç de la comarca, no només pel
que fa a formació, sinó en relació a la situació post-COVID19.

Degut al confinament, s’ha dut a terme una prospecció telefònica a les associacions de
comerç  de  la  comarca,  proposant  5  accions  de  suport  a  les  empreses.  Cada
associació ha votat quina li semblava prioritària:

1.Contractar un Community Manager per als comerciants de la comarca (suport a web,
venda online, publicitat a xarxes...)

2. Implementar un sistema de punts de recollida de les compres (Click and Collect o
local buit)

3.Facilitar els tràmits per constituir una central de compres (compra de mascaretes,
etc.) isuport en la gestió (logística, magatzem, repartiment al servei a domicili)

4.  Suport formatiu en l’ús de marketplaces locals gratuits (públic, de la Diputació o
privat,app LaCompra o Vilaprop).
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5. Mesures fiscals o ajuts en lloguer/subministraments

6. Fomentar campanya de comunicació comerç segur estatal 

De les 3 accions més votades, la Comissió de Seguiment formada pels tècnics dels
ajuntaments  participants  ha  decidit  tirar  endavant:  4.  Suport  formatiu  en  l’ús  de
marketplaces locals gratuits (públic, de la Diputació o privat,app LaCompra o Vilaprop)

Indicadors:

8 d’associacions del sector comerç contactades

6 associacions que han respost

5 associacions han votat

8 propostes obtingudes post-COVID19

1 Proposta escollida per la Comissió de Seguiment: creació d’un Marketplace.
S’ha aprofitat el recurs creat poc després per la Diputació «A casa en un clic».

3. Organització de formacions

L’objectiu era donar eines al sector del comerç per tal de facilitar l’adaptació amb èxit a
la situació post-COVID19.

S’han  realitzat  tres  càpsules  formatives  en  format  webinar que  tractin  temes  molt
concrets i pràctics. Els temes han vingut donats pels resultats del projecte «Prospecció
associacions» i  dels  consells  de les  formadores  en relació  a  les  necessitats  post-
COVID19:

1. Connectar amb el client post-COVID19

2. Digitalitza el teu negoci. Marketplace de la Diputació de Girona

3. 6 passos per professionalitzar i fer créixer el teu negoci.

Les 3 jornades han sigut co-organitzades amb la Cambra de Comerç de Girona dins el
marc  de  les  Jornades  Divulgatives
Fes la Bossa.

Indicadors:

3 cursos  coorganitzats  amb  la
Cambra de Comerç

15 participants al 1r curs

25 participants al 2n curs

26 participants al 3r curs

20 cursos en total coordinats a la comarca, organitzats per la Cambra de Comerç de
Girona.

26,6 participants de mitjana als 20 cursos
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Els 20 cursos organitzats per la Cambra de Comerç de Girona i coordinats per l’AODL
comarcal de comerç, són:

Augmenta les vendes del teu comerç

Fotografia per al comerç electrònic i xarxes socials

Com gestionar l'atenció als clients en la situació actual de COVID19

El vídeo: una eina imprescindible per a promocionar el meu negoci

Seduir la clientela amb una bona imatge

Com puc fer un pas més en l'evolució de la meva botiga?

Kit per ser visibles a les xarxes socials

La importància de la geolocalització pel comerç local

Connectar amb el client post COVID19

Feng Shui per al comerç, estem en temps de canvi

Digitalitza el teu negoci: Marketplace de la Diputació de Girona

Sessió pràctica: Digitalitza el teu negoci. Marketplace de la Diputació de Girona

6 passos per professionalitzar i fer créixer el teu negoci

Sessió pràctica: Digitalitza el teu negoci. Marketplace de la Diputació de Girona

Noves necessitats d'atenció al client. Protocols i mesures enfront el COVID19 

Aparadorisme i marxandatge visual

Estratègia comercial per a botigues de barri

Planifica les teves campanyes anuals per a maximitzar els beneficis del teu 
comerç

Protecció de dades i la seva aplicació al màrqueting digital

Creativitat comercial. Aportant valor al nostre client

4. Mapa de recursos formatius de comerç

L’objectiu  era  actualitzar  la  informació  formativa  de la  comarca  incloent  l’oferta  de
comerç.

S’ha actualitzat i redissenyat el Document existent, que recull els itineraris formatius
d’ensenyaments  oficials,  els  centres  on  poder  cursar-los,  els  centres  d’orientació
formativa a l’Alt Empordà i la informació per contactar-hi.

!ndicadors:
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1 reunions del Grup de Treball de Formació

61 formacions recopilades

3 formacions de comerç

35 centres formatius identificats

6 centres amb formació de comerç

1 Documents de difusió (Mapa Formatiu)

1 notícies a premsa

5. Jornada de bones pràctiques en urbanisme comercial / comerç

L’objectiu era conèixer bones pràctiques que es puguin adaptar a la comarca i crear
sinergies entre diferents municipis.

La intenció era organitzar una jornada  online que recopili 2 experiències municipals
d’adaptació exitosa a la situació post-COVID19 en matèria d’urbanisme comercial, o
bé 2 experiències sobre l’adaptació i/o oportunitats de comerços. 

Aquesta activitat no s’ha realitzat perquè la Comissió de Seguiment ha considerat que
en el moment en el qual s’hauria d’haver realitzat aquesta jornada, darrer trimestre del
2020,  no  hagués  sigut  profitosa,  ni  per  als  comerciants,  ni  per  als  tècnics  dels
ajuntaments, ja que hi havia un excés d’estímuls (celebració de la campanya Empordà
als aparadors, canvis en mesures COVID, formacions organitzades per la Cambra de
Comerç, la celebració online del RBEWC/Smart City Live...). Així, es reserva aquesta
activitat per a l’anualitat següent.

Indicador:

3 bones pràctiques identificades

6. Dossier divulgatiu de comerç i   newsletter  

L’objectiu  era  mantenir  informades  tots  els  agents  implicats  en  el  comerç  de  la
comarca, especialment les associacions, sobre les novetats del sector i inspirar-les a
partir de la comunicació de bones pràctiques que puguin adaptar.

S’ha  elaborat  i  enviat  una  newsletter  que  recopila  webinars,  fires,  jornades  i
congressos,  amb  informació  de  comerç  sobre  properes  formacions  i  campanyes
d’interès  per  als  comerciants,  dirigida  als  tècnics,  regidors,  i  associacions  de  la
comarca.

Indicadors:

21 enviaments de newsletter

4 informacions (com a mín.) enviades a cada newsletter

3 experiències factibles identificades (Bons de Reus, Lloret TeamPlay, Reciclos)
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303 receptors de les newsletter

7. Suport al Marketplace de la Diputació

L’objectiu  era  innovar  en  l’oferta  comercial  de  la  comarca  fent  servir  les  noves
tecnologies: des del punt de vista dels comerciants, aconseguir noves oportunitats de
negoci  i  visibilitat  online,  i  des  del  punt  de  vista  de la  ciutadania,  tenir  accés  als
comerços locals per fer comandes online.

S’ha realitzat formació i assessorament als comerciants de la comarca en les altes i
gestió de la venda online de la plataforma de marketplace promoguda per la Diputació
de Girona.

Indicadors:

6 ajuntaments adherits: Castelló d’Empúries, l’Escala, Figueres, la Jonquera, Llançà i
Roses

2 ajuntaments que han autoritzat l’accés al CCAE: Llançà i Roses

5 associacions  participants:  Comerç  Castelló,  UBET,  Comerç  Figueres,  Ass.
Comerciants de Llançà i Ass. Empresaris Roses-Cap de Creus

6 formacions grupals realitzades (3 Cambra, 2 Aj. Roses, 1 Aj. Llançà,)

75 comerciants participants a les formacions organitzades amb la Cambra

6 comerciants participants a la formació online organitzada amb Aj. Roses

6 comerciants participants a la formació online organitzada amb Aj. Llançà

3 comerciants participants a la formació presencial organitzada amb Aj. Roses

9 comerciants assessorats individualment per telèfon
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10 comerciants assessorats individualment pe correu electrònic

8. Campanya  als centres  educatius

L’objectiu  era  conscienciar  els  joves  de  la  importància  del  comerç  de  proximitat  i
persuadir-los per a què hi comprin.

S’han dissenyat amb la col·laboració d’Educart 3 tallers educatius i s’han ofertat a la
Motxilla Pedagògica per al curs 2020-2021. Estan dirigits a alumnat de darrer cicle de
primària i  ESO, que tractin els valors del comerç de proximitat  a partir  d’exemples
d’establiments, productes i segells de qualitat de la comarca (Marca de Garantia, DOP
Oli, Poma de Girona i DO Vi).

Taller 1. Com serien les ciutats amb els comerços sempre tancats?

Es tracta d’un taller amb una primera part teòrica per imaginar com
seria  una  ciutat  o  poble  sense  comerç  local.  Es  treballen  els
conceptes més importants a través d’un joc i es construeix un mural
de pòstits per compartir el valor del comerç de proximitat. Desp´res
s’utlitzen  aquestes  idees  per  crear,  en  petits  grups,  un  anunci
publicitari amb l’aplicació stop motion per conar suport a un comerç
de proximitat escollit.

Taller 2. Tik tok del comerç de proximitat

El  taller  comença  amb  una  roda  de  preguntes  sobre  que  té
d’important el comerç local: tracte personalitzat, la sostenibilitat, la
reactivació de l’economia local,  la millora dels barris i  ciutats,  la
confiança  i  seguretat  que  donen  aquest  tipus  de  comerços,
l’atractiu  pel  turisme  que  poden  generar,  la  lluita  contra  el
despoblament  rural…  Tots  aquests  conceptes  es  treballaran  a
partir de la marca Productes de l’Empordà i les D.O. pròpies del
territori. La part pràctica s’organitzarà en petits grups de dos o tres
alumnes en què hauran de escollir un dels conceptes treballats per crear un vídeo de
màxim 1 minut per ser penjat a la xarxa Tik Tok.

Taller 3. Fake News vs. Real News

  L’activitat consta de dues parts, una primera teòrica i una segona
de  pràctica.  Començarem  per  una  activitat  dinàmica  de  “Visual
Thinking” en què elaborem un mapa visual per organitzar les idees
o conceptes a base de dibuixos o paraules de forma individual per
després decidir en equip quines son més adequades per descriure
els  valors  de  la  compra  dels  productes  locals  i  del  comerç  de
proximitat.  Analitzarem  alguns  exemples  de  Fake  News  sobre
comerç local i amb petits grups desmuntarem aquestes Fake News

per convertir-les en Real News que posin en valor aquest comerç. El taller acaba amb
una presentació original de les Real News a la resta del grup classe.
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Indicadors:

7 propostes idetificades

3 tallers escollits amb Educart

3 tallers difosos a la Motxilla Pedagògica

2 centres educatius interessats: INS Cendrassos i INS Llançà

2 tallers programats: Real News vs. Fake News, per al 2n trimestre del curs
escolar 2020-21

9. «L’Empordà als aparadors»

L’objectiu  era  donar  a  conèixer  els
establiments comercials i productors de la
comarca  a  partir  d’aparadors  singulars,
crear  noves  col·laboracions  entre
establiments  comercials,  productors  i
municipis, i posar en valor el comerç local
fora de temporada turística.

L’activitat  consisteix  en organitzar  una campanya anual,  d’un mes de duració,  que
consta  en  la  col·locació  de  producte  agroalimentari  o  artesanal  als  aparadors
d’establiments  comercials  (sabateries,  joieries,  botigues  d’electrodomèstics,
d’alimentació...)  Es  necessita  la  col·laboració  de  botiguers  de  l’Alt  Empordà  i  de
productors de l’Alt Empordà i del Baix Empordà. El producte empordanès de l’aparador
anirà acompanyat d’una fotografia patrimonial, cultural o natural, de l’Alt Empordà. Per
dinamitzar la campanya es durà a terme un concurs per xarxes socials que consistirà
en relacionar «nom del bé patrimonial» + «nom de l’establiment comercial i municipi» +
«nom del producte artesanal». 

El  premi  han  sigut  6  lots  de
productes  de  l’Empordà.  Les
condicions  d’aforament  i
mobilitat no van permetre dur a
terme  activitats  de
dinamització a l’interior  de les
botigues,  ja  el  context  era  de
confinament municipal els caps
de setmana i el tancament de
centres d’estètica, dels quals hi
havia  2  participants.  A meitat

de la campanya els centres d’estètica van poder obrir i el confinament va passar a ser
comarcal, fet que va millorar lleugerament la visibilitat de la campanya. És per això que
la publicitat s’ha dut a terme només a mitjans locals i comarcals, i el públic final han
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sigut els residents del propi municipi i de la pròpia comarca, sense tenir en compte el
turisme ni nacional ni internacional a causa de les restriccions.

Indicadors:

66 aparadors participants de 6 municipis de l’Alt Empordà

27 productors participants de 20 municipis l’Alt i Baix Empordà

1 imatge creada de campanya

78 vinils adhesius impresos

90 vinils adhesius petits amb frase «Per Nadal» impresos

500 cartells impresos

1 sorteig realitzat

98 productes o serveis a sortejar

6 lots sortejats de 15-17 productes o serveis

6 clients guanyadors

6 elements patrimonials exposats als aparadors

2 perfils a xarxes socials creats a Instagram i Facebook 

(@emporda.aparadors)

2 hashtags  utilitzats  (#empordaaparadors  i
#josocemporda)

1 campanya realitzada

16 anuncis publicats a xarxes

2 anuncis publicats a premsa escrita (Hora Nova
i Empordà)

1 anunci publicat a ràdio (Ràdio Vilafant)

230 publicacions a Facebook, 269 likes a la pàgina i 296 seguidors

230 publicacions a Instagram, 408 seguidors i seguint 485 usuaris

2 contractes administratius, un pel disseny i confecció de material de difusió, i un altre
per a la gestió de la comunicació i de les xarxes locals.

 Pla Estratègic de Promoció I Ocupació de l’Alt Empordà.

Les entitats impulsores del Pla Estratègic de Promoció i Ocupació de l’Alt Empordà

són  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  els  Ajuntaments  de  Figueres,  Roses,  la

Jonquera, l’Escala, Castelló d’Empúries, Llançà, Vilafant i  Vilamalla,  l’Associació Alt

Empordà Turisme i el Consorci Salines- Bassegoda.
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Descripció

Redacció del Pla Estratègic de Promoció i Ocupació de l’Alt Empordà, per als anys

2020-2025,  en  el  marc  de  l’acord  estratègic  de  concertació  territorial  per  al

desenvolupament econòmic local i ocupacional de la comarca de l’Alt Empordà

Resultats

1. Adopció de l’acord estratègic de concertació territorial per al desenvolupament

econòmic local i  ocupacional de la comarca de l’Alt  Empordà per part  de les onze

entitats promotores, descrites a l’inici.

L’acord està dut a terme en el marc de la normativa del Servei Públic d’Ocupació de

Catalunya que promou la concertació territorial, el resultat de la quall ha de consistir en

estratègies, plans o qualsevol altre instrument de planificació territorial, en endavant

estratègies territorials, que fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic i que

coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la creació d’ocupació.

Per dur a terme els treballs s’han creat grups de treball, que són:

1) Mesa Institucional: grup de treball amb representació política de totes les
entitats impulsores del Pla estratègic 2020-2025, en el qual es prendran les
decisions referents a la concertació territorial.

2) Grup Motor: grup de treball amb representació tècnica de totes les entitats

impulsores del Pla estratègic 2020-25, en el qual es duran a terme tots els

treballs i anàlisis necessaris per a la concertació territorial.

L’acord conté els compromisos següents:

Impulsar  l'elaboració  del  Pla  estratègic  en  l’àmbit  del  desenvolupament
econòmic local i l'ocupació a l'Alt Empordà 2020-2025 com a document guia
per dur a terme el desenvolupament econòmic de la comarca en els propers sis
anys.

    Facultar la Mesa Institucional del Pla per tal que pugui dur a terme totes les
accions necessàries per a l’establiment de la concertació territorial.

Articular el model organitzatiu més adient per al desenvolupament econòmic
local  i  l’ocupació  a  l'Alt  Empordà,  que  haurà  d'estar  en  funcionament  l’any
2021. La Mesa institucional tindrà l’encàrrec, amb el suport del Grup motor, de
definir-ne la forma jurídica i l'estructuració en el termini de sis mesos. 

Incorporar  a  la  concertació  territorial  el  màxim  nombre  d'entitats  locals,

d'organitzacions empresarials, sindicals, universitats i entitats del tercer sector,

amb implantació comarcal o interterritorial amb projectes compartits.

2. Elaboració de l’esborrany definitiu del pla, que ha de ser aprovat pels òrgans
competents de les entitats participants.

26



 Pla de Reactivació Socioeconòmica Covid 19

Entitats finançadores:

L’entitat promotora és el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en cooperació amb els

Ajuntaments de Figueres, Roses, la Jonquera, l’Escala, Castelló d’Empúries, Llançà,

Vilafant  i  Vilamalla,  l’Associació  Alt  Empordà  Turisme  i  el  Consorci  Salines-

Bassegoda.

Descripció

Actuació  finançada  pel  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya,  amb  caràcter
d’urgència, per pal.liar els efectes socioeconòmics derivats del Covid19, a la comarca
de l’Alt Empordà. 

Resultats

1. Elaboració i aprovació de la candidatura per a la contractació de tres tècnics
en els següents àmbits:

Elaboració del Pla de Reactivació Socioeconòmica Covid 19 a la comarca de
l’Alt Empordà.

Activitats de turisme, comerç i productes agroalimentaris.

Noves  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació,  activitats  d’indústria  i
logística.

2. Elaboració del document de posta en marxa, amb el següent contingut:

2.1.- Introducció:  Ens de gestió; Descripció; Municipi/s que conformen l’àmbit
territorial d’actuació del projecte; Equip de treball.

2.2.- Contractació: Requisits del personal tècnic a contractar, que defineix la
resolució de 27/05; Selecció i contractació que defineix la resolució de 27/05;
Funcions de cadascun dels tècnics; Marge dels perfils professionals, proposta
de bases i temari; Calendari previst de contractació.

2.3.- Acolliment dels tres tècnics, i complementarietat amb l’AODL comarcal en
comerç: Elaboració d’un document d’acollida inicial; Complementarietat de les
tasques del tècnic d’activitats de turisme, comerç i productes agroalimentaris i
l’AODL comarcal de comerç.

2.4.- Grups de treball específics.

3. Inici del projecte.

El projecte es va iniciar el novembre de 2020. A partir d’aquesta data el gerent de la
Corporació es va fer càrrec de la direcció del Pla. Les actuacions es detallen en una
memòria apart.
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 Conveni ADRINOC

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

Els  Ajuntaments són els següents::

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

 Conveni Associació per a la Formació Professinal de l’AE.

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 2020, per un import de
8.089,93  €,  per  dur  a  terme  l’activitat  consistent  en  la  formació  ocupacional  en
hostaleria per a col·lectius en risc d’exclusió, curs Enfila’t

 Xarxa d’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.
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Comunicació dels serveis i donar suport tècnic i econòmic.

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

  Equip tècnic

Carme  Capallera  Arnau  cap  de  l’àrea  i  direcció  dels  projectes  relacionats  a  la
memòria. Ha dut a terme directament l'acció dels Premis Emprenedors; la tramitació,
presentació i  l'elaboració de les candidatures conjuntament amb els socis participants
de  cada  projecte;  les  accions  del  Pla  Estratègic  de  Promoció  i  Ocupació  de  la
comarca; i les accions del Pla de Reactivació Socioeconòmica Covid 19 fins el mes
d’octubre.  Ha  fet  la  redacció  inicial  dels  convenis  de  cooperació  i  delegació  de
competències  de  promoció  econòmica  referents  als  projectes  de  l’àrea,  i  de  la
documentació per a la contractació dels serveis dels projectes. Ha realitzat informes
per a la contractació de tècnics, propostes i temaris, així com modificacions de crèdit i
justificació  econòmica  del  finançament  extern,  majoritàriament  del  Servei  Públic
d’Ocupació de Catalunya, entre altres. Ha fet el tràmit de l’òrgan gestor del conveni de
la  subvenció  de  l’Associació  per  a  la  Formació  Professional  de l’Alt  Empordà  i  la
tramitació dels cobraments als Ajuntaments participants en els diferents projectes, no
subvencionats per la Generalitat, entre altres. 

Dolor Colomer Cotta  de gener a octubre va desenvolupar la funció d’insertora laboral
del Club de Feina i coorganitzadora de la Fira d’Ocupació per a majors de 45 anys. De
novembre a desembre va assumir les funcions de coordinadora del Pla de Reactivació
Socioeconòmica Covid 19, amb la direcció del gerent de la Corporació.

Nilde Muraro Giraud de novembre a desembre va desenvolupar la funció d’insertora
laboral del Club de Feina i la redacció de la memòria anual de l’àrea.

Dolors  Pujolràs  Pascual,  coordinadora del  programa Treball  i  Formació  2019-20,
amb les  funcions d’acompanyament  a la  inserció  laboral  dels  participants;  tasques
relacionades amb recursos humans i prevenció de riscos laborals; gestió del programa
GIA de la formació transversal de 12 mesos, seguiment de la mateixa; i redacció de les
memòries tècniques finals

Lluís Batlle, de gener a agost, coordinador del programa Treball i Formació 2019-20
amb  tasques  relacionades  amb  recursos  humans  i  prevenció  de  riscos  laborals;
seguiment de la formació transversal de 6 mesos; i redacció de la memòria tècnica
dels primers 6 mesos.

Montse Murlà, AODL Comarcal en Comerç. Ha dut a terme les accions del pla de
treball  de  l’AODL en  el  marc  del  projecte  de  desenvolupament  comercial  a  l’Alt
Empordà, llevat dels convenis i contractes; ha redactat la memòria tècnica del projecte;
i ha participat a la Comissió d’Igualtat de la Corporació.
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Lidia Fiol. 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 (atenció al públic i atendre trucades telefòniques), la
tramitació  dels  expedients  en  el  programa  Absis  de  la  Corporació,  l’elaboració  i
tramesa de notificacions per EACAT i eNotum, elaboració i tramesa de documentació
al  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya,   entre  altres.  Fa  el  seguiment  de  les
publicacions del DOGC i del BOP, entre altres.
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