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PRESENTACIÓ 
 

Després de la diagnosi, el present document Pla d’acció és el segon dels productes elaborats en el 

marc del procés de redacció del Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic i l’ocupació 

de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret, impulsat 

per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb el suport dels altres municipis i finançat pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya. L’elaboració tècnica del document ha estat a càrrec d’Actíva Prospect. 

La missió del Pla d’acció que aquí es presenta és augmentar les oportunitats laborals i de 

desenvolupament empresarial que ofereix el territori mitjançant l’acció conjunta i coordinada entre 

els municipis que el configuren. 

Després d’un treball de mesos de debat i reflexió, el Pla d’acció ha quedat finalment estructurat en 

vuit línies estratègiques que es despleguen en un conjunt de trenta accions, cadascuna d’elles amb 

diferents activitats i amb una calendari global que n’estableix les prioritats. 

Després de la introducció metodològica, l’informe s’estructura en sis apartats: 

 Una extracció dels elements clau de la diagnosi, presentats com a “els 10 punts crítics del 

territori” 

 La definició de la missió del Pla estratègic 

 Les línies estratègiques definides i els objectius que es planteja en cadascuna d’elles 

 El Pla d’acció, detallant en una fitxa les accions que engloba cada línia estratègica, segons 

quin siguin els objectius. 

 El calendari 

 Un quadre amb el cost de personal AODL previst, segons accions 

 Els mecanismes de seguiment i avaluació previstos 
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METODOLOGIA 
 

Un cop validat el document de diagnosi, els treballs del Pla estratègic van continuar amb dues 

reunions del Grup Impulsor on es va debatre sobre quina havia de ser la missió del pla estratègic i 

els objectius que s’havien de marcar, per començar ja a entrar en les propostes estratègiques que 

haurien de configurar el futur pla d’acció.  

Seguidament, en data 25 de setembre de 2013 es va celebrar una jornada amb totes aquelles 

persones que havien estat entrevistades, i altres a qui es va considerar  d’interès convidar, per portar 

a terme un treball conjunt de reflexió i debat sobre propostes d’acció estratègiques pel territori. 

L’objectiu,  a part del contingut en sí, era anar més enllà de l’àmbit polític i posar en contacte 

persones del diferents municipis que tinguessin un interès i es sentissin implicades en el 

desenvolupament del seu territori. 

La sessió es va iniciar amb una breu presentació de la diagnosi i, seguidament, es va demanar a 4 

empreses que havien estat entrevistades  a la diagnosi i que es podien considerar casos d’èxit, que 

presentessin la seva experiència, com a manera de donar una visió positiva i constructiva del 

territori, mostrant el seu potencial. 

La reflexió i el debat es va dur a terme mitjançant la metodologia del World cafe, basada en 4 grups 

de composició heterogènia que van anar rotant per 4 taules o racons, on es debatia sobre dues de 

les línies estratègiques. Les propostes i idees es recollien  en una pissarra, de manera que cada grup 

podia molt fàcilment veure quines havien estat les aportacions dels altres grups. 

A la jornada hi van assistir una cinquantena de persones i va ser realment el punt d’arrencada per la 

concreció de les accions del pla. 

A partir d’aquell moment es van celebrar diverses reunions del Grup impulsor i a nivell tècnic i es 

varen portar a terme contactes bilaterals amb gent coneixedora dels diferents àmbits per tal de 

poder completar les fitxes de les accions. 

Finalment, a data 21 de març es va convocar de nou una sessió oberta amb empreses i professionals 

per presentar el Pla d’acció ja acabat. Hi van assistir una seixantena de persones. 
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ELS 10 PUNTS CRÍTICS DEL TERRITORI 
 

1. 1.200 llocs de treball assalariats perduts des de l’inici de la crisi l’any 2007,  gairebé un terç 
dels que hi havia, sobretot lligats a la construcció. Teixit industrial feble. 

 

2. Sector de la ceràmica que segueix sent una marca o referent del territori vers l’exterior però 
que s’ha vist molt afectat per la crisi 

 

3. La Bisbal és capital però li falta vigor a nivell  comercial i de serveis.  
 

 

4. Fort increment de l’atur. 1.552 persones registrades a l’atur el 2013, el 80% a la Bisbal 
d’Empordà. Taxa d’atur estimada per sobre de la mitjana provincial i comarcal, sobretot a l 
Bisbal d’Empordà. 

 

5. Creix la bossa d’aturats molt vulnerables, especialment pel que fa a la població estrangera, 
als majors de 55 anys i a la població amb estudis primaris o sense estudis. 

 

6. Mancances en competències instrumentals bàsiques per un territori en què tota l’activitat 
lligada al turisme és rellevant: principalment els idiomas. 

 

7. Polígons que no s’acaben d’omplir i amb mancances a nivell de telecomunicacions i 
d’infraestructura elèctrica (talls de llum). 
 

8. A bastanta distància de l’eix viari principal, l’AP-7, que s’incrementa en termes de temps pel 
fet que la C-66 actualment discorre pel mig de la Bisbal i no se n’ha pogut completar el 
desdoblament. 
 

9. Teixit empresarial desarticulat  o poc cohesionat. 
 

10. Focus de l’administració molt local, amb poca visió del conjunt del territori i poca dinàmica 
de treball en xarxa. 
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MODEL DE TERRITORI 
 

Al llarg de les diferents reunions amb els representants polítics i els agents del territori, s’ha arribat 

a consensuar el model de territori desitjat, que es recull en la següent formulació: 

 

Territori amb gran valor paisatgístic que manté un equilibri entre petita i mitjana 

indústria, agricultura i serveis, sobre la base de la sostenibilitat ambiental, la qualitat i el 

producte de proximitat com a eixos del seu desenvolupament. 

 

 

Així, els conceptes de sostenibilitat ambiental, qualitat i proximitat constitueixen els vectors clau 

sobre els quals gira el pla estratègic. 
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OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES  
 

Els Objectius que es plantegen a partir del model de territori desitjat i tenint en compte els elements 

que apunta la diagnosi, són els següents: 

En l’àmbit de les institucions i agents: 

 Reforçar la cooperació entre les administracions locals del territori 

 Sumar esforços amb els agents del territori 

En l’àmbit de les persones: 

 Millorar l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables a l’atur 

 Facilitar l’accés a un lloc de treball a totes les persones 

 Augmentar l’autoestima d’aquelles persones més vulnerables i la seva autoconfiança en 

relació a l’entorn 

 Dotar tot l’àmbit territorial d’una bona oferta de serveis a les persones 

En l’àmbit de les infraestructures i els serveis: 

 Millorar la provisió de serveis (aigua, gas, electricitat, serveis de neteja, etc.) 

 Garantir la cobertura de l’alta velocitat i de la telefonia mòbil  i Millorar la connectivitat per 

carretera 

 Vendre millor els polígons i altres zones d’activitat econòmica 

 Adequar els polígons per fer-los més competitius 

En l’àmbit de l’activitat econòmica: 

 Generar activitat econòmica al voltant del foment de les energies renovables 

 Generar activitat econòmica al voltant del producte agroalimentari de proximitat i de 

qualitat 

 Generar activitat econòmica al voltant del producte industrial de base ecològica 

 Estimular l’oferta turística 

 Estimular la demanda turística 

 Multiplicar les oportunitats de venda del sector de l’artesania 

 Consolidar la ceràmica com a factor que singularitza el territori i “fa marca” 

 Atreure més compradors i visitants a la Bisbal 

 Revitalitzar el nucli antic de la Bisbal 
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Per arribar a assolir aquests objectius, es plantegen 8 grans línies estratègiques: 

L1. AUGMENTAR COL·LECTIVAMENT LA CAPACITAT DE TIRAR ENDAVANT PROJECTES 

OBJECTIUS: 

 Reforçar la cooperació entre les administracions locals del territori 

 Sumar esforços amb els agents del territori 

L2. MILLORAR LA SITUACIÓ DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES A L’ATUR 

OBJECTIUS: 

 Millorar l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables a l’atur 

 Facilitar l’accés a un lloc de treball a totes les persones 

 Augmentar l’autoestima d’aquelles persones més vulnerables i la seva autoconfiança en relació a 

l’entorn 

L3. POTENCIAR LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL COM A CONCEPTE VERTEBRADOR DE LA NOVA 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

OBJECTIUS: 

 Generar activitat econòmica al voltant del foment de les energies renovables 

 Generar activitat econòmica al voltant del producte agroalimentari de proximitat i de qualitat 

 Generar activitat econòmica al voltant del producte industrial de base ecològica 

L4. CAPTAR I RETENIR EL TURISTA EN EL TERRITORI AL LLARG DE L’ANY 

OBJECTIUS: 

 Estimular l’oferta turística 

 Estimular la demanda turística 

L5. DISPOSAR D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, DE SERVEIS I DE TELECOMUNICACIONS QUE FACILITIN 

L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

OBJECTIUS: 

 Millorar la provisió de serveis (aigua, gas, electricitat, serveis de neteja, etc.) 

 Garantir la cobertura de l’alta velocitat i de la telefonia mòbil  i Millorar la connectivitat per 

carretera 

L6. OMPLIR D’ACTIVITAT ECONÒMICA ELS POLÍGONS DEL TERRITORI 

OBJECTIUS: 

 Vendre millor els polígons i altres zones d’activitat econòmica 

 Adequar els polígons per fer-los més competitius 
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L7. CONSOLIDAR, EN ELS DIFERENTS ÀMBITS, EL SECTOR DE L’ARTESANIA 

OBJECTIUS: 

 Multiplicar les oportunitats de venda del sector de l’artesania 

 Consolidar la ceràmica com a factor que singularitza el territori i “fa marca” 

L8.  DOTAR LA BISBAL DE CAPITALITAT COMERCIAL I DE SERVEIS 

OBJECTIUS: 

 Atreure més compradors i visitants a la Bisbal 

 Revitalitzar el nucli antic de la Bisbal 
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PLA D’ACCIÓ 
 

Les accions en què s’han acabat concretant les 8 línies estratègiques del Pla són les següents: 

L1 
1.Disseny del model de gestió de les polítiques de DLiO en el territori 

2.Consell d’iniciatives econòmiques de tot l’àmbit territorial: Espai Empresa 

L2 

3. Formació pel treball 

4. Suport a l’acreditació de competències 

5. Prospecció d’empreses des dels serveis públics d’ocupació 

6. Foment de la contractació de joves 

7. Acompanyament emocional 

8. Banc del Temps: orientació i guiatge a canvi de serveis 

L3 

9. Foment de la demanda d’energies renovables 

10. Articulació de l’oferta d’energies renovables 
11. Xarxa per la comercialització i la promoció del producte agroalimentari de proximitat i 
de qualitat 

12. Suport al producte industrial sostenible  

L4 

13. Turisme actiu i familiar 

14. Promoció d’allotjament per turisme actiu i familiar  

15. Pla de comunicació turística conjunt 

16. Cicle primavera-tardor dels 5 municipis 

L5 
17. Plataforma de coordinació i mancomunació de serveis 

18.Pla de millora de les telecomunicacions i les comunicacions viàries 

L6 

19.Promoció dels polígons i altres zones d’activitat econòmica 

20.Millora de l’accessibilitat als polígons i zones d’activitat econòmica 

21.Centre d’atenció a l’empresa compartit 

22. Adaptar el territori pel que fa a la dimensió de parcel·les i naus 

L7 

23.  Plataforma d’artesans i artesanes 

24. Programa de millora de la competitivitat en el sector de l’artesania 

25. Articulació del Museu de la Ceràmica com a referent en el territori 

L8 

26. Millores a nivell de microurbanisme 

27. Accions de millora urbana general 

28. Projecte Locals Buits 2.0 – Aixequem les persianes 

29. Emprenedors pel relleu generacional 

30. Pla de dinamització del sector dels serveis a les persones 

 

A continuació es detalla cadascuna d’elles. 
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L1. AUGMENTAR COL·LECTIVAMENT LA CAPACITAT DE TIRAR ENDAVANT 

PROJECTES 

 

OBJECTIU: REFORÇAR LA COOPERACIÓ ENTRE LES ADMINISTRACIONS LOCALS DEL 

TERRITORI 

 

1. Disseny del model de gestió de les polítiques de DLiO en el territori 

Nom del projecte 
Disseny del model de gestió de les polítiques de desenvolupament local i 

ocupació en el territori 

Línia Estratègica L1. AUGMENTAR COL·LECTIVAMENT LA CAPACITAT DE TIRAR ENDAVANT 
PROJECTES 

Objectiu estratègic REFORÇAR LA COOPERACIÓ ENTRE LES ADMINISTRACIONS LOCALS DEL 
TERRITORI 

Descripció general de l’actuació 

És el procés de concretar la fórmula de cooperació entre els municipis implicats en el Pla Estratègic, així com 
altres agents com el Consell Comarcal, per tal de poder-lo tirar endavant.  

Com a punt de partida es planteja la signatura d’un acord marc o declaració que faci visible el compromís davant 
les administracions de nivell superior i la voluntat de concertació amb els agents socials i econòmics. 

Seguidament, en un conveni es pot concretar el rol i la contribució de cadascú, tenint en compte que actualment 
els ens que gestionen polítiques de DL i Ocupació en el territori són l’Ajuntament de La Bisbal, com a referent 
principal en temes d’ocupació, Nexes a Forallac, com a referent d’empresa, i el Consell Comarcal. 

Igualment, el model ha de contemplar  el seu braç executor, que es pot concretar en la figura d’una coordinació 
o secretaria tècnica conjunta que, a poder ser, es cofinançarà en un 80% amb recursos del SOC (com AODL). 
Caldrà valorar com es cobreix el 20% restant, quin és l’ens que contracta efectivament i on s’ubica. 

Objectius 

- Assolir un compromís real de cooperació entre els 
cinc municipis signants del Pla Estratègic, que 
mostri també la voluntat de concertació amb els 
agents socials i econòmics. 

- Detallar la fórmula concreta de cooperació entre els 
municipis i concretar-ne els detalls, així com la 
implicació del Consell Comarcal. 

- Aconseguir un recurs tècnic addicional per poder 
impulsar les actuacions previstes en el Pla 
Estratègic 

Resultats esperats  

- Signar la Declaració de compromís de 
cooperació entre els cinc municipis 

- Signar el Conveni de cooperació entre els cinc 
municipis i els agents implicats 

- Aconseguir un AODL per tirar endavant el 
conveni 

- Posar en marxa la secretaria tècnica o 
coordinació del pla Estratègic 

Activitats de l’actuació Calendari 

Contactes preliminars per consensuar el contingut de l’acord marc o declaració de 
compromís de cooperació 

Març14 

Signatura de la Declaració de compromís de cooperació per promoure el desenvolupament 
del territori i tirar endavant les línies definides en el Pla Estratègic 

Març14 

Contactes per concretar els continguts del conveni de cooperació, detallant el rol i 
contribució de cada agent, el règim de reunions i trobades, el model de secretaria tècnica 
(si es sol·licita un AODL al SOC, qui el sol·licita, qui el cofinança, on s’ubica i amb quina 
dedicació, quines funcions té, etc.), el pla de treball, etc. 

Abril-Maig14 

Signatura del Conveni de cooperació entre els agents Juny14 

Preparació de la sol·licitud d’AODL com a coordinador o secretaria tècnica del pla estratègic Juliol-setembre 14 

Inici de l’activitat regular de la secretaria tècnica Nov-Des14 

Destinataris/àries 
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Nom del projecte 
Disseny del model de gestió de les polítiques de desenvolupament local i 

ocupació en el territori 

Població i empreses del territori comprès pels cinc municipis. 

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Altres agents implicats 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Nexes 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnics de la Bisbal i Nexes 

Suport administratiu 

Despatx amb ordinador i telèfon 

Sala per reunions 

Pressupost 

1.325,12€ AODL (2014) 

9.000€ d’assistència tècnica  

Fonts de finançament 

Recursos propis 

SOC (subvenció de la convocatòria 2013 de programes pel desenvolupament local i subvenció de la convocatòria 
2014 per un AODL) 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de reunions realitzades  

- Relació de persones participants a les reunions 

- Relació de documents elaborats 

- Relació de documents signats 

- Sol·licitud d’AODL presentada 

- Contracte de coordinador signat 

- Relació de projectes iniciats 

Observacions 
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OBJECTIU: SUMAR ESFORÇOS AMB ELS AGENTS DEL TERRITORI 

 

2. Consell d’iniciatives econòmiques de tot l’àmbit territorial: Consell Empresa 

Nom del projecte 
Consell d’iniciatives econòmiques de tot l’àmbit territorial: Consell 

Empresa 

Línia Estratègica L1. AUGMENTAR COL·LECTIVAMENT LA CAPACITAT DE TIRAR ENDAVANT 
PROJECTES 

Objectiu estratègic SUMAR ESFORÇOS AMB ELS AGENTS DEL TERRITORI 

Descripció general de l’actuació 

Creació d’un espai permanent de reflexió i diàleg entre sector públic i sector privat, i dins del mateix sector 
privat, que abasti el conjunt dels cinc municipis del Pla estratègic. Més enllà de fer el seguiment del pla 
estratègic,  el Consell Empresa ha de servir per trobar fórmules i concretar iniciatives per tirar endavant 
l’economia local sobre la base de la cooperació i la implicació mútues. A tall merament il·lustratiu, un possible 
fruit d’aquest procés podria ser la creació d’un banc de recursos compartits per diferents empreses i 
professionals (com, per exemple, un forn ceràmic) o la creació d’una central de compres. 

Es tracta de traslladar i potenciar el concepte del Consell d’Iniciatives de la Bisbal al conjunt del territori, aprofitant 
la dinàmica generada amb la sessió participativa del Pla Estratègic, celebrada el 25 de setembre de 2013. 

El plantejament del Consell Empresa és que inclogui: 

- Un espai plenari, pel diàleg i debat conjunts 

- Grups de treball per temàtiques concretes, per poder ser més operatius 

- Jornades/seminaris de curta durada, en què es pugui tenir la visió de ponents i experts en qüestions 
concretes d’interès pel Pla estratègic. 

Objectius 

- Establir espais de coneixement, reconeixement i 
intercanvi d’experiències (benchmarking) entre 
agents econòmics privats i agents públics del 
territori. 

- Incorporar com a part intrínseca del 
desenvolupament del Pla estratègic al teixit 
econòmic de la zona. 

- Crear espais de reflexió, coordinació i treball 

específics en funció de les necessitats dels agents 
del territori. 

- Aportar elements de coneixement, reflexió i noves 
idees al teixit empresarial del territori,  

- Avançar en la coresponsabilitat dels sectors públic i 
privat. 

 

Resultats esperats  

- La creació d’espais, estructures i xarxes 
relacionals que englobin els agents públics i 
privats del territori i que serveixin per impulsar 
i implementar projectes col·lectivament. 
S’espera la participació d’almenys 50 persones 
en el procés. 

- L’establiment de dinàmiques de participació, 
implicació i de treball entre el sector públic, 
privat i associatiu en el desenvolupament del 
territori. S’espera la celebració d’almenys 
quatre sessions del Consell Empresa i dels 
Grups de treball el primer any. 

- El desenvolupament de projectes i programes 
prioritzats pel Pla d’acció per a l’any 2014, del 
Pla estratègic. S’espera que el Consell Empresa 
doni peu a almenys 2-3 projectes amb 
implicació privada. 

Activitats de l’actuació Calendari 

Inici del procés, presentació del Pla estratègic i validació del pla de treball . Inclou la  

celebració del primer Consell Empresa, on presentar-hi el pla estratègic i el pla de treball 
2014 

Març 14 

Impuls i creació dels espais de reflexió conjunta públic –privats. Inclou la segona trobada 
de l’Espai Empresa, amb alguna activitat afegida (conferència, presentació d’experiències, 
etc.), i l’inici de dos grups de treball (almenys una reunió cadascun) 

Abr-Juny14 

Dinamització i seguiment dels espais de reflexió conjunta públic –privats. Inclou la tercera 
trobada plenària del Consell Empresa i la celebració de dos grups de treball més. 

Set-nov14 

Valoració i Presentació del  treball realitzat. Es tracta de fer el tancament del procés de 

treball realitzat durant l’any 2014, amb l’informe corresponent, i fer-ne una devolució a 
tots els agents implicats, amb la quarta sessió del Consell Empresa. 

Des14 
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Nom del projecte 
Consell d’iniciatives econòmiques de tot l’àmbit territorial: Consell 

Empresa 

Així mateix, és el moment per definir el pla de treball i els espais de reflexió conjunta per 
a l’any 2015. 

Accions de difusió i comunicació: convocatòria als mitjans de comunicació, notes de 
premsa, xarxes socials. Es concretaran a l’inici, com a part del pla de treball, i s’aniran 
desenvolupant durant tot el procés 

Març-Des14 

Destinataris/àries 

Empreses i professionals del territori comprès pels cinc municipis. 

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Altres agents implicats 

Nexes 

Cambra de Comerç de Palamós 

Associacions de comerciants 

Altres associacions d’empreses i de professionals 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnics de la Bisbal i Nexes 

Suport administratiu 

Despatx amb ordinador i telèfon 

Sala per reunions 

Pressupost 

8.613,29€ AODL (2014-2020) 

9.000€ d’assistència tècnica 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

SOC (subvenció de la convocatòria 2013 de programes pel desenvolupament local) 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de sessions realitzades  

- Nombre de persones participants en el procés 

- Relació de persones participants a les reunions 

- Relació de projectes o iniciatives concretades arrel de les sessions de treball 

- Relació de documents elaborats 

Observacions 
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L2. MILLORAR LA SITUACIÓ DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES A L’ATUR 

 

OBJECTIU: MILLORAR L’OCUPABILITAT DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES A L’ATUR 

 

3. Formació pel treball 

Nom del projecte 
Formació pel treball 

Línia Estratègica L2. MILLORAR LA SITUACIÓ DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES A L’ATUR 

Objectiu estratègic Millorar l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables a l’atur 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació pretén vetllar per tal que el territori pugui proveir persones capacitades per poder treballar en els 
diferents àmbits estratègics que estableix el pla, al temps que millorar les possibilitats de les persones a l’atur 
d’accedir a una feina, en base a una estratègia de cooperació entre tots els agents, públics i privats. 

Els àmbits estratègics segons les línies del Pla són: 

- Energies renovables i eficiència energètica 

- Producte agroalimentari de proximitat i de qualitat 

- Producte industrial de base ecològica 

- Turisme 

- Artesania, principalment vinculada a la ceràmica 

- Serveis a les persones, sobretot pel que fa a l’àmbit sanitari i sociosanitari 

Igualment, es tracta d’avançar en una oferta de formació orientada al reconeixement de competències 
professionals, a través dels certificats de professionalitat. Actualment ja s’ofereixen dos certificats de 
professionalitat des del Consell Comarcal: Tècnic d’informació turística i Activitats administratives en la relació 
amb el client.  

Objectius 

- Reforçar la formació que es fa actualment per a 
persones aturades 

- Proveir aquella formació més necessària d’acord a les 
característiques del teixit productiu i els objectius i 
línies que estableix el Pla estratègic 

- Trobar fórmules per fer viable la formació, en base a 
una major col·laboració públic-privat i públic-públic 

- Apropar l’àmbit de la formació i l’àmbit de l’empresa, 
utilitzant contextos empresarials reals per a la 
formació. 

Resultats esperats  

- Identificació dels àmbits prioritaris per la 
programació de la formació. 

- Increment del volum de formació que s’ofereix en 
el territori. 

- Increment de la formació relacionada amb els 
àmbits estratègics del Pla. 

- Increment del número de persones aturades que 
fan formació. 

- Obtenció d’almenys 1 certificat de professionalitat 
més en el territori. 

Activitats de l’actuació 

Prospecció de necessitats formatives en cadascun d’aquests àmbits: es tracta de parlar amb agents de cadascun 
d’ells i veure quins són els aspectes que caldria treballar a nivell formatiu i establir prioritats. 

Taula amb agents per valorar les possibles vies de donar cobertura a les necessitats de formació que hi ha i 
cercar fórmules per fer-ho viable: ús d’instal·lacions d’empreses per fer la formació, implicació de professionals 
de les empreses, col·laboració amb altres municipis i organismes, etc. 

Programació de formació específica dirigida als diferents sectors d’activitat. Inclou gestions amb el SOC per 
valorar la impartició de nous certificats de professionalitat. 

Programació de formació instrumental, que pugui ser comú pels diferents sectors d’activitat: idiomes, ofimàtica, 

etc. 

Organització de cicles de tallers enfocats al treball sobre les actituds i els hàbits de treball, basats en dinàmiques 
de simulació de situacions reals i de role-play.  S’intentarà desenvolupar-la en contextos d’empresa. 

Destinataris/àries 

Població aturada 
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Nom del projecte 
Formació pel treball 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Altres agents implicats 

Ajuntaments de Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

OTG 

IES La Bisbal 

Cambra de Comerç de Palamós 

Empreses del territori 

Associacions empresarials del territori (de la ceràmica, del comerç, de l’àmbit turístic, etc.) 

Ens vinculats amb l’agroalimentari: IRTA, Món Empordà, .. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

1 tècnic a temps parcial 

Formadors 

Suport administratiu 

Sistema d’informació que permeti gestionar la formació 

Aules i espais d’empresa 

Pressupost 

3.000€ per activitats formatives (incloent recursos SOC) 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

SOC – FSE 

Aportació de les empreses en espècies 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre d’activitats formatives realitzades 

- Nombre d’hores de formació impartides 

- Nombre d’hores de formació pràctica impartida en empreses 

- Nombre de persones aturades que fan formació 

- Certificats de professionalitat de què es disposa al finalitzar el període de l’actuació 

Observacions 

Veure Mapa de la formació professional al Baix Empordà i anàlisi de la seva adequació al mercat de treball, 
elaborat pel SOC l’any 2012. 

 

 

 

4. Suport a l’acreditació de competències 

Nom del projecte 
Suport a l’acreditació de competències 

Línia Estratègica L2. MILLORAR LA SITUACIÓ DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES A L’ATUR 

Objectiu estratègic Millorar l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables a l’atur 

Descripció general de l’actuació 

El servei consisteix en informar les persones que ho vulguin sobre l’oferta, els passos i les gestions a  fer per 
l’obtenció d’un certificat de professionalitat o pel reconeixement de les competències adquirides en l’àmbit laboral, 
així com orientar-los sobre quines possibilitats tenen i sobre quina és la via més adequada en el seu cas. 

L’itinerari a seguir pot ser divers: 

- Cursant els mòduls d’un certificat de professionalitat. (ja sigui els del mateix Consell Comarcal o derivant a 
la persona cap a una altra institució d’un altre territori) 
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Nom del projecte 
Suport a l’acreditació de competències 

 
- Seguint el procediment de reconeixement de les competències professionals (PRCP), adquirides a través de 

l’experiència laboral o de la formació, quan es convoquen processos d’acreditació, en el marc del programa 
Acredita’t. El procediment d'acreditació de les competències es porta a terme en centres designats, 
respectivament, per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i 
pel Servei d'Ocupació de Catalunya, en funció de quin sigui l’àmbit en què es convoca el procés d’acreditació1 

El reconeixement de competències professionals és el procés administratiu mitjançant el qual es determinen els 
coneixements i les capacitats que disposa una persona, adquirits mitjançant formació o experiència professional, 
així com també la seva validació formal per part dels organismes competents.  

Les persones que obtenen el certificat d’acreditació de competències que estiguin inscrites com a demandants 
d’ocupació, poden registrar les unitats de competència acreditades al Servei Públic d’Ocupació Estatal. A més a 
més, amb l’obtenció d’aquest certificat d’acreditació de competències es poden convalidar els mòduls 
professionals associats a títols de grau mitjà i grau superior. Per tal d’obtenir el títol corresponent, caldrà finalitzar 
la formació de cada cicle o participar en les proves d’obtenció del títol. 

Objectius 

- Oferir un servei d’informació i suport pel reconeixement 
de competències professionals, que faciliti la 
incorporació al món laboral i doni continuïtat a la 
formació al llarg de la vida.  

- Fomentar la millora de la capacitació i el reconeixement 
de les competències professionals dels treballadors/es 
del territori. 

- Millorar l’ocupabilitat de persones desocupades. 

Resultats esperats  

- Afavorir l’obtenció d’acreditacions oficials en 
relació a les competències professionals 
adquirides, a través de l’experiència professional o 
la formació, i possibilitar de forma àgil l’adquisició 
de qualificació necessària per ocupar un 
determinat lloc de treball. 

- Afavorir l’aprenentatge permanent dels 
treballadors/es del territori. 

Activitats de l’actuació 

Informació i orientació. En funció de les característiques de cada persona i de la seva situació, s’orientarà a iniciar 
formació per a l’obtenció d’un certificat de professionalitat (donant informació dels centres que imparteixen la 
formació que encaixi amb el seu perfil competencial) i/o a inscriure’s a una convocatòria d’acreditació de les 
seves competències professionals, ja sigui com a Punt d’Informació i Orientació reconegut o bé de forma menys 
formalitzada. S’inclou l’orientació sobre el possible itinerari formatiu que poden seguir les persones que no 
compleixin encara les condicions per acreditar-se. 

Suport en la gestió. En cas de convocatòries d’acreditació, es donarà suport a les persones que s’hi vulguin 
apuntar, des de la pròpia inscripció fins a la informació pertinent o l’orientació sobre recursos formatius a l’abast. 

Difusió de les convocatòries. S’informarà de les convocatòries d’acreditació de competències a les persones i a 
les empreses del territori, per si tenen treballadors/es pels quals pot ser d’interès l’acreditació, així com també 
de l’oferta de centres i entitats de formació properes que ofereixen l’obtenció de certificats de professionalitat. 

Destinataris/àries 

Població aturada o ocupada, de 20 anys o més i amb experiència laboral (relacionada amb el que es vol acreditar, 
mínim 3 anys) o formació (mínim 300 hores).  

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà 

 

Altres agents implicats 

Ajuntaments de Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret  

Consell Comarcal del Baix Empordà 

IES de La Bisbal d’Empordà 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

1 tècnic a temps parcial 

Suport administratiu 

Despatx, ordinador 

Pressupost 

-- 

Fonts de finançament 
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Nom del projecte 
Suport a l’acreditació de competències 

Recursos propis 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Número de persones informades i orientades.  
- Número d’empreses i organitzacions empresarials i sindicals informats sobre el procés de reconeixement i 

acreditació de competències i l’oferta de centres i entitats que realitzen formació per a l’obtenció de certificats 
de professionalitat.  

- Número d’alumnes derivats a formació per a l’obtenció de certificats de professionalitat.  
- Número de persones que han obtingut els certificats d’unitats de competències acreditades.  
- Número de persones que obtenen el certificat de professionalitat al finalitzar la formació.  
- Número de persones derivades a formació complementària.  

Observacions 
1 Els àmbits en què s’han convocat processos d’acreditació fins el moment són: Dependència, Instrucció de gossos 
d’assistència, condicionament físic, ioga, biocides, formació de formadors, bastides tubulars. 

 

 

 

OBJECTIU: FACILITAR L’ACCÉS A UN LLOC DE TREBALL 

 

5. Prospecció d’empreses des dels serveis públics d’ocupació 

Nom del projecte 
Prospecció d’empreses des dels serveis públics d’ocupació 

Línia Estratègica L2. MILLORAR LA SITUACIÓ DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES A L’ATUR 

Objectiu estratègic FACILITAR L’ACCÉS A UN LLOC DE TREBALL 

Descripció general de l’actuació 

L’objectiu d’aquesta actuació és establir un contacte inicial i una relació periòdica amb aquelles empreses del 
territori amb les quals no s’ha tingut contacte des dels serveis públics d’ocupació, o s’hi ha tingut poc contacte, i 
fer-ho de forma coordinada i conjunta amb altres serveis del territori que també tinguin contacte amb empreses 
(com pot ser la OTG o Nexes) 

La prospecció consistirà en la visita del centre de treball que permeti conèixer el procés productiu i els 
requeriments professionals en relació als llocs de treball (necessitats formatives, de personal, etc.). També es 
presentaran els serveis que s’ofereixen des de l’administració local. L’objectiu principal són les empreses d’una 
mínima dimensió, d’almenys 5 treballadors. 

El contacte amb l’empresa s’ha de fer amb els nivells de presa de decisions, ja que és important que coneguin 

bé les necessitats de l’empresa i que tinguin capacitat executiva. L'empresa ha de veure els avantatges de la 
col·laboració amb l’administració local i, per tant, la persona que fa la visita ha de tenir uns arguments definits 
al respecte. 

Objectius 

- Anticipar-se i contactar amb les empreses sense 
esperar que aquestes s’adrecin al servei. 

- Establir una relació de confiança i de col·laboració amb 
les empreses. 

- Detectar les necessitats de les empreses en l’àmbit dels 
recursos humans. 

- Detectar possibles vacants. 

- Conèixer quin tipus d’ocupacions i quines qualificacions 
requereix el teixit empresarial, de cara a la planificació 
de les línies de treball. 

Resultats esperats  

- Identificació de totes les empreses de 5 o més 

treballadors del territori amb la seva informació de 
contacte (telèfon, mail, etc.). 

- Realització de 7-8 visites per trimestre 

- Increment de l’ús dels serveis d’ocupació locals per 
part de les empreses. 

- Manteniment de contactes periòdics amb les 
empreses visitades (2 cops l’any almenys) 

Activitats de l’actuació 

Obtenir informació de les empreses: recerca de les dades de les empreses locals a partir dels directoris 
empresarials existents (Registre Mercantil, Base de dades SABI, etc.) i/o amb el cens d’empreses, si es porta a 
terme en el marc de l’actuació 19. 
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Nom del projecte 
Prospecció d’empreses des dels serveis públics d’ocupació 

Identificació de les empreses a contactar/visitar, prioritzant, en la mesura que es puguin valorar: capacitat de 
contractació i dimensió; perfils que contracta similars als dels usuaris/es del servei d’ocupació; disponibilitat i 
accés a l'empresa.  

Preparació i realització de les visites a empreses: enviament de carta prèvia, concertació de la visita, elaboració 
del guió de la visita, preparació dels arguments i els serveis a oferir i realització de la visita.  

Seguiment de les empreses contactades. Si és el cas, es donarà resposta a les demandes sorgides durant la 
visita. Si no, cada sis mesos o un any es farà un nou contacte amb l’empresa, que pot ser via correu electrònic, 
per actualitzar les dades i fer un mínim seguiment. 

Destinataris/àries 

Empreses dels cinc municipis de l’àmbit del Pla. 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà 

Altres agents implicats 

Ajuntaments de Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret  

Consell Comarcal del Baix Empordà 

OTG 

Nexes 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

1 tècnic a temps parcial 

Suport administratiu 

Sistema d’informació que permeti gestionar, planificar i fer un seguiment de les visites 

Pressupost 

4.969,21€ AODL (2015-2020) 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

SOC - AODL 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre d’empreses usuàries del servei. 

- Nombre d’empreses identificades i d’interès per a visitar (o potencials usuàries). 

- Nombre d’empreses visitades. 

- Mitjana de contactes amb les empreses visitades. 

- Mitjana d’actuacions realitzades amb empreses visitades. 

- Perc. d’empreses usuàries del servei sobre el total d’empreses (%). 

- Variació en el nombre d’ofertes de treball que arriben als serveis d’ocupació 

Observacions 
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6. Foment de la contractació de joves 

Nom del projecte 
Foment de la contractació de joves 

Línia Estratègica L2. MILLORAR LA SITUACIÓ DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES A L’ATUR 

Objectiu estratègic FACILITAR L’ACCÉS A UN LLOC DE TREBALL 

Descripció general de l’actuació 

El projecte planteja donar ajuts econòmics a les empreses de qualsevol dels municipis per tal que contractin 
joves de fins a 30 anys per un període de temps per tal que adquireixin experiència professional, al temps que 
es formen, ja sigui a la mateixa empresa, a l’Ajuntament o Consell Comarcal, o a través d’una altra entitat. Així, 
el jove incrementa el seu nivell de competències i la seva ocupabilitat. 

La funció de l’equip tècnic que impulsi el projecte és: 

- Cercar empreses que participin en l’actuació contractant joves, i assessorar-les en tot el procés 

- Orientar i acompanyar els joves en el procés d’inserció 

- Assegurar la formació del jove vinculada al lloc de treball, ja sigui proveint-la directament o derivant-lo a una 
altra entitat. 

- Fer el seguiment del jove durant la contractació laboral. 

En aquest darrer punt es proposa, en la mesura del possible, seguir la metodologia d’avaluació de competències 
que s’aplica als Països Baixos en alguns casos de persones que tenen contractes subsidiats amb fons públics: el 
Lohnwertmethode (LWM, mètode per la determinació del valor del salari). Es basa en entrevistes amb qüestionari 
en què, en primer lloc, cal definir quin tipus de competències és clau pel lloc de treball, en segon lloc definir quin 
és el nivell d’assoliment d’un treballador/a estàndard i, en tercer lloc, valorar quin és el nivell d’assoliment del 
jove. I per fer això, és necessària la cooperació de la persona responsable del jove (tutor/a d’empresa), que 
estarà també a l’entrevista. 

El marc de finançament que actualment permetria impulsar un projecte d’aquest tipus seria el programa ‘Fem 
Ocupació per joves’ del SOC, al qual es podria accedir des del moment que hi hagués un ens jurídic que 
aglutinés els cinc municipis.  

El programa estableix que la durada total del projecte ha de ser de 15 mesos. 

Objectius 

- Proporcionar un període mínim d’experiència laboral a 
joves en un àmbit concret de treball. 

- Incentivar les empreses que facin el pas de contractar 
una persona que, d’altra manera, no es podrien 
permetre. 

- Assegurar que els fons destinats a les empreses 
reverteixen en una millora de les competències 
professionals dels joves. 

- Fomentar que els joves segueixin dins d’un itinerari 
formatiu. 

Resultats esperats  

- Contactar amb 20 empreses i aconseguir que 
almenys 5 participin en el programa 

- Contactar amb 15 joves i aconseguir que almenys 
5 obtinguin un contracte. 

- Disposar d’un qüestionari d’avaluació de 
competències a l’empresa 

- Millorar l’ocupabilitat dels joves 

- Facilitar que els joves rebin una formació 

- Millorar l’adquisició d’hàbits laborals, d’actituds i 
d’habilitats socials. 

Activitats de l’actuació 

Prospecció i assessorament d’empreses: seleccionar en quins sectors d’activitat es vol dur a terme el projecte; 
contactar i parlar amb les empreses; assessorar-les i fer les gestions pertinents per la subscripció del contracte 
de treball en aquelles que vulguin participar. 

Orientació i acompanyament: seleccionar les persones més adequades al lloc de treball ofert;  identificar i 
dissenyar quina formació es necessita; veure què se li ha de transmetre al tutor/responsable del jove a l’empresa 
i, finalment, fer el seguiment de la contractació (amb el qüestionari d’avaluació de competències) 

Preparació de l’eina de seguiment: A part del que estableixin els protocols estàndard, es proposa elaborar un 
qüestionari d’avaluació de competències, que pugui servir per les diferents empreses. 

Formació: Gestió de la formació que s’ha establert que és necessària pel jove 

Experiència laboral: Interlocució entre les empreses seleccionades i els joves, intermediació en la determinació 
dels termes de la contractació, contacte periòdic amb el tutor/a d’empresa i amb el jove. 

Destinataris/àries 

Joves a l’atur dels cinc municipis (si es planteja l’actuació en el marc del programa ‘Fem Ocupació per joves’ serà 
per aquells entre 18 i 30 anys que tinguin l’ESO o el Batxillerat, prioritàriament els que tinguin experiència 
professional). 
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Nom del projecte 
Foment de la contractació de joves 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà 

Altres agents implicats 

Ajuntaments de Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Empreses del territori participants 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Coordinador/a,  

Tècnic/a d’orientació,  

Formador/a (propi, extern) 

Suport administratiu. 

Ordinador. 

Sala per formació si es fa interna. 

Pressupost 

5.963,05€ AODL (2016-2017) 

45.000€ per la contractació, sota la hipòtesi de 5 persones contractades, amb un cost de 1.500€ per persona i 
mes – corresponent al salari mínim - amb un màxim de 6 mesos de contribució municipal. 

2.500€ per formació 

Fonts de finançament 

Subvenció del SOC (per ex. Programa ‘Fem Ocupació per joves’) 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de joves participants en el procés d’orientació i selecció 

- Nombre de contractes signats 

- Informes d’avaluació de competències elaborats 

- Nombre i freqüència d’entrevistes de seguiment realitzades a les empreses 

- % de contractes que es renoven un cop acabat el programa 

Observacions 

Veure ORDRE EMO/278/2013, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves” i s’obre la convocatòria per a l’any 
2013 i la convocatòria anticipada per al 2014. 
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OBJECTIU: AUGMENTAR L’AUTOESTIMA I L’AUTOCONFIANÇA EN RELACIÓ A L’ENTORN 

 

7. Acompanyament emocional 

Nom del projecte 
Acompanyament emocional 

Línia Estratègica L2. MILLORAR LA SITUACIÓ DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES A L’ATUR 

Objectiu estratègic AUGMENTAR L’AUTOESTIMA I L’AUTOCONFIANÇA EN RELACIÓ A L’ENTORN 

Descripció general de l’actuació 

Disseny i posada en marxa d’un programa pilot de coaching o acompanyament emocional, per part d’un 
professional expert, que es planteja com un suport complementari per algunes persones que estan en procés 
de recerca de feina i es deriva de la necessitat de treballar aspectes que no són els estrictament relacionats 
amb la competència i el desenvolupament professional, però que en canvi en moltes ocasions bloquegen o 
impedeixen que la persona pugui ser autònoma en la recerca de feina.  

El coaching es planteja com una visió holística de les persones. Es tracta d’una visió sistèmica que permet 
situar les persones en el seu propi entorn, amb els seus propis reptes, amb la capacitat per a la cerca de feina, 
així com amb propostes lligades a les seves capacitats d’innovació. 

El procés pilot de coaching s’estructurarà en un cicle anual que podrà donar servei a 12 persones. 

El cicle constarà d’una sessió de presentació grupal de dues hores de durada, 4 sessions individuals d’una hora 
de durada amb cadascun dels participants i una sessió al final d’avaluació en grup, de dues hores de durada. El 
cicle durarà aproximadament 10 setmanes. 

Objectius 

- Millorar el posicionament de partida de les persones 
participants de cara al procés de cerca de feina. 

- Reforçar l’autoestima de les persones que estan en 
una situació vulnerable pel fet d’estar a l’atur. 

- Aconseguir un major aprofitament de la resta de 
recursos que utilitzen aquestes persones de cara a 
la recerca de feina (formació, sessions de tècniques 
de recerca de feina, etc.). 

- Poder valorar, mitjançant una prova pilot, l’eficàcia i 
utilitat d’aquest tipus de programes i la seva 
pertinença en aquest territori. 

Resultats esperats  

- 12 persones que segueixen el cicle 
d’acompanyament emocional. 

- Un 70% dels participants valoren que es senten 
és ben posicionats per la cerca de feina que 
abans de passar pel cicle de coaching. 

- Es fa una avaluació de la prova pilot que 
permet valorar la continuïtat d’aquest 
programa. 

Activitats de l’actuació 

Selecció i acord amb l’expert en coaching que haurà de conduir el cicle 

Preparació de les sessions 

Convocatòria i selecció dels participants en el programa 

Realització del cicle pilot de coaching 

Avaluació de l’experiència 

Destinataris/àries 

Persones en procés de recerca de feina o de millora de la seva ocupabilitat, dels cinc municipis. Especialment 
adreçat a persones en processos de reorientació professional, ja sigui per interessos personals com per 
condicionants del context del mercat de treball. 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà 

Altres agents implicats 

Ajuntaments de Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Consell Comarcal del Baix Empordà 
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Nom del projecte 
Acompanyament emocional 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Expert en coaching 

Suport administratiu 

Sala per les sessions 

Pressupost 

1.500€, sota la hipòtesi de 8 hores de durada, 4 individuals i 4 en grup 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

Fundació La Caixa (convocatòries d’ajuts a iniciatives socials) 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de sessions realitzades  

- Nombre de persones participants en el procés 

- Relació de persones participants a les reunions 

- Nivell de satisfacció dels participants (preguntat via enquesta) 

- % de participants que han accedit a una feina al cap de sis mesos de passar per l’acompanyament 
emocional 

Observacions 

 

 

 

 

 

 

8. Banc del Temps: orientació i guiatge a canvi de serveis 

Nom del projecte 
Banc del Temps: orientació i guiatge a canvi de serveis 

Línia Estratègica L2. MILLORAR LA SITUACIÓ DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES A L’ATUR 

Objectiu estratègic AUGMENTAR L’AUTOESTIMA I L’AUTOCONFIANÇA EN RELACIÓ A L’ENTORN 

Descripció general de l’actuació 

Disseny i posada en marxa d’un projecte de Banc del Temps, una xarxa d’intercanvi de temps (hora per hora) 
entre persones que s’inscriuen al projecte amb l’objectiu de donar, rebre i compartir el seu temps amb d’altres 
persones. 

El projecte parteix de la necessitat que sovint té la població nouvinguda de suport i orientació en diferents 
aspectes (des de l’aprenentatge de la llengua fins a la realització de gestions administratives , l’ús de 
determinades eines TIC, acompanyaments, etc.), i planteja que la població autòctona, o gent que ja porta anys 
a la Bisbal, pugui dedicar temps a una persona nouvinguda a canvi de rebre temps d’aquesta, en forma d’algun 
altre servei, habilitat o coneixement que li pugui proporcionar. D’aquesta manera, es resolen necessitats i es fa 
xarxa, al temps que es posen en valor les capacitats i habilitats de la població nouvinguda, fet que contribueix 
també a la seva autoestima. Uns dels elements clau d’un Banc del Temps és que tothom té la mateixa 
consideració i el mateix valor. 

La població nouvinguda  és el focus de partida del projecte, especialment les dones, pel factor de vulnerabilitat 
addicional que presenten, però el Banc del Temps es pot estendre al conjunt de la població. La majoria de 
bancs del temps han estat impulsats per dones, o des de regidories de la dona. 

El Banc del Temps funciona a partir d’una secretaria que gestiona les altes i baixes d’usuaris, la informació 
sobre els perfils dels usuaris (el que poden oferir i el que busquen) i els comptes d’hores de cada usuari.  Cada 

hora que un usuari ofereix a un altre es cobrada pel donant per mitjà d’un taló de temps que ingressa en el seu 
compte corrent d’hores. Aquest capital el podrà fer servir per demanar qualsevol tipus de servei que figuri al 
llistat del seu Banc del Temps. 

La secretaria pot ser exercida pel propi ajuntament, o bé compartida amb una entitat o bé exercida per una 
entitat (amb voluntariat o amb personal remunerat). 
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Nom del projecte 
Banc del Temps: orientació i guiatge a canvi de serveis 

Objectius 

- Facilitar orientació i suport a la població nouvinguda 
al municipi en el seu procés d’adaptació i en el 
procés de cerca de feina, complementant els 
recursos públics existents. 

- Potenciar les xarxes de relació i coneixement mutu 
entre població nouvinguda i població autòctona 

- Reforçar l’autoestima de les persones en situació de 
vulnerabilitat social i risc d’exclusió. 

- Impulsar fórmules alternatives a l’intercanvi 
monetari per resoldre necessitats de la gent. 

- Promoure una nova manera d’entendre el temps i 
com es fa servir, en la línia del que propugnen els 
moviments slow 

Resultats esperats  

- Articulació d’una secretaria del Banc del Temps 

- 20 persones es donen d’alta com a usuàries del 
banc del temps. 

- Almenys 10 persones nouvingudes es donen 
d’alta al Banc del Temps. 

- Es porten a terme 10 intercanvis d’hores. 

 

Activitats de l’actuació 

Contacte amb l’Associació Salut i Família i altres per conèixer com funcionen els bancs del temps a d’altres 
territoris i valorar fins a quin punt entrar en una xarxa 

Organitzar el banc del temps a nivell de recursos humans i materials: qui el portarà, amb quina dedicació, quin 
horari, on s’ubicarà, implantar el software necessari, etc. 

Formació de la persona responsable i altres que es consideri d’interès que ho coneguin 

Difusió del Banc del Temps entre la població 

Posada en funcionament 

Valoració del primer període de funcionament 

Destinataris/àries 

Persones nouvingudes que tenen necessitat d’un cert guiatge o acompanyament en el seu procés d’assentament 
i de recerca de feina. 

Població en general 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà 

Altres agents implicats 

Ajuntaments de Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Associació Salut i Família (coordina una xarxa de Bancs del Temps arreu de l’estat espanyol) 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic/a responsable, a temps parcial 

Despatx amb ordinador i telèfon 

Pressupost 

18.551,71€ AODL (2015-2020) 

Fonts de finançament  

Recursos propis 

Direcció General per la Immigració (Subvencions a ens locals en matèria d’immigració) 

Institut Català de les Dones 

Fundació La Caixa (convocatòries d’ajuts a iniciatives socials) 

Diputació de Girona, Àmbit d’Acció Social 

Projectes europeus (FSE) 
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Nom del projecte 
Banc del Temps: orientació i guiatge a canvi de serveis 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Contactes fets amb altres banc del temps 

- Designació de la persona responsable del Banc del Temps 

- Programari dissenyat per la posada en marxa del Banc del Temps 

- Notícies emeses en mitjans de comunicació i xarxes socials 

- Nombre persones donades d’alta com a usuaris 

- Nombre d’intercanvis de temps realitzats 

Observacions 

A Barcelona, el primer Banc del Temps va ser inaugurat a finals de 1998 dins d’un projecte europeu de conciliació 
de vida laboral i familiar liderat per l’Associació Salut i Família, compartit amb Itàlia i Portugal, comptant amb el 
suport de l’Ajuntament. Actualment l’Associació Salut i Família coordina una xarxa de Bancs del Temps arreu de 
l’estat espanyol. Dins la xarxa coordinada des de l’Associació Salut i Família a Catalunya, no hi ha cap Banc del 

Temps a la província de Girona.  
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L3. POTENCIAR LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL COM A CONCEPTE 

VERTEBRADOR DE LA NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

OBJECTIU: GENERAR ACTIVITAT ECONÒMICA AL VOLTANT DEL FOMENT DE LES 

ENERGIES RENOVABLES 

 

9. Foment de la demanda d’energies renovables 

Nom del 

projecte 

Foment de la demanda d’energies renovables 

Línia 
Estratègica 

L3. POTENCIAR LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL COM A CONCEPTE VETREBRADOR DE LA 
NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA 

Objectiu 
estratègic 

GENERAR ACTIVITAT ECONÒMICA AL VOLTANT DEL FOMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació es centra en l’ús de les energies renovables per a petites generacions, és a dir, enfocades a habitatges 
o petites aplicacions aïllades, com poden ser també equipaments, empreses petites o cases rurals. 

Es tracta d’una actuació de llarg recorregut, en què es partirà d’una anàlisi i avaluació de les possibilitats 
d’implementació d’aquest tipus de generació energètica com a instal·lació per un consum de petita escala i s’anirà 
avançant en la promoció de l’ús d’aquelles fórmules energètiques de major viabilitat. 

S’abordaran els dos tipus d’energies renovables: 

- Aquelles que proporcionen energia tèrmica, per climatització i aigua calenta, que pot venir generada per 
instal·lacions de panells solars tèrmics, captadors d’energia geotèrmica i calderes de biomassa.  Aquest 
últim cas,  la  biomassa,  pren una especial rellevància en el marc d’aquest projecte per la presència del 
massís de les Gavarres, i ja existeix un estudi fet en aquest sentit des del Consorci de les Gavarres (veure 
Observacions) 

- Aquelles que proporcionen energia elèctrica, que, en el cas de petita escala, es genera  preferentment  a  
partir de plaques fotovoltaiques, petits generadors eòlics i sistemes mini-hidràulics. 

Objectius 

- Conèixer les possibilitats 
d’implementació d’instal·lacions de 
petit format d’aquest tipus 
d’energies en el territori. 

- Incrementar la demanda de fonts 
d’energia renovable  per a l’ús 
domèstic, industrial i de les 
administracions públiques. 

- Promoure que les instal·lacions 
consumidores de biomassa ja 
existents prioritzin la procedència 
de la biomassa dels boscos de les 
Gavarres. 

 

Resultats esperats  

- Interès palès per part de potencials usuaris o clients 

- Ampliació de la informació disponible en el territori sobre les 
possibles alternatives en energies renovables de petita 
generació. 

- Possibles fonts de finançament identificades. 

- Inici de les gestions per la implementació d’alguna instal·lació 
d’aquest tipus en alguna empresa o establiment d’hoteleria o  
turisme rural de la zona. 

- Posada en marxa d’una instal·lació d’aquest tipus en un 
equipament públic. 

Activitats de l’actuació 

Realització d’una anàlisi de les possibilitats d’implementació dels diferents tipus d’energies renovables per a 
consum de petita escala. S’abordarà a nivell d’equipaments, petita empresa, habitatges aïllats i habitatges en 
casc urbà. En el cas de la biomassa, es tindrà en compte l’estudi ja realitzat des del Consorci de les Gavarres. 

Realització de jornades per compartir experiències en aquells àmbits que l’estudi hagi palesat de major interès. 

Campanya de sensibilització per a la implantació a nivell domèstic i d’empreses 

Assessorament a entitats, administracions i particulars interessats en la col·locació d’instal·lacions d’energies 
renovables. 
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Nom del 

projecte 

Foment de la demanda d’energies renovables 

Cerca de possibilitats de finançament (ajuts, subvencions, crèdits...) que ajudin a la implantació d’aquest tipus 
d’instal·lacions, encara que sigui en el marc d’un programa concret per un temps acotat 

Elaboració d’un projecte pilot per a la implantació d’una instal·lació d’energies renovables en una administració 
pública del territori, que tingui caràcter demostratiu.  

Destinataris/àries 

Particulars, empreses, administració pública. 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Altres agents implicats 

Consorci de les Gavarres 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

UPC 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador 

Experts (externs) 

Serveis tècnics especialitzats (externs) 

Suport administratiu 

Pressupost 

35.115,73€ AODL (2015-2020) 

8.000€ per a la realització de l’estudi 

3.000€ per campanya de sensibilització i jornades 

4.000€ per assessoria externa especialitzada 

Cost estimat de la instal·lació d’un sistema d’energia renovable en un equipament públic:  

Sota la hipòtesi de instal·lació de calderes de biomassa en 2 equipaments de la Bisbal, el PAES de la 
Bisbal apunta a una inversió de 143.000€, estimativa. 

Sota la hipòtesi d’una instal·lació amb energia renovable (fotovoltaica o minieòlica) per autoconsum en 
un edifici municipal, el PAES de la Bisbal apunta un cost de 18.000€ 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

Institut Català d’Energia (ICAEN) 

Diputació de Girona 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Disponibilitat de l’estudi 

- Relació de ponents convidats a jornades 

- Nombre de participants a les jornades 

- Missatges emesos en mitjans i xarxes socials 

- Relació d’assessoraments realitzats 

- Redacció del projecte executiu per la instal·lació d’una caldera 

- Instal·lació d’un sistema d’energies renovables implantada en un equipament públic 

- Nombre de persones que s’adrecen a l’ajuntament per demanar informació 

Observacions 

- Veure Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) de la Bisbal d’Empordà  

- Veure Planificació estratègica, promoció i divulgació de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal 
local als municipis de les gavarres. Consorci de les Gavarres. Novembre 2012. 
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Nom del 

projecte 

Foment de la demanda d’energies renovables 

http://infobio.ctfc.cat/docs/Sintesi_info_biomassa.pdf 

http://afib.ctfc.cat/?p=618 

http://www.ctfc.cat/?p=803 

- La UPC, dins l’àmbit de les energies, treballa les àrees d’eficiència energètica, eficiència domèstica i 
recursos energètics renovables. Veure, a tall d’exemple, 
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/12463/1/Estudi%20de%20les%20Energies%20Renovabl
es%20per%20a%20petites%20generacions.pdf 

 

 

10. Articulació de l’oferta d’energies renovables 

Nom del projecte 
Articulació de l’oferta d’energies renovables 

Línia Estratègica L3. POTENCIAR LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL COM A CONCEPTE VETREBRADOR 
DE LA NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA 

Objectiu estratègic GENERAR ACTIVITAT ECONÒMICA AL VOLTANT DEL FOMENT DE LES ENERGIES 
RENOVABLES 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació es centra en l’oferta, és a dir, els agents que ofereixen energies renovables per a  petites generacions, 
és a dir, enfocades a habitatges o petites aplicacions aïllades, com poden ser també equipaments, empreses 
petites o cases rurals. 

L’actuació pretén  conèixer els agents que intervenen en aquest àmbit, tant en el territori com fora d’aquest, i 
establir-hi contacte, planificar de forma coordinada les possibilitats de desenvolupament d’aquest tipus d’activitat 
i les formes d’impulsar-ho, veure quines mancances hi ha i quins aspectes caldria treballar a nivell de formació 
de professionals, quin és el marc legal, institucional i normatiu necessari, etc. 

En consonància amb l’actuació 9, s’abordaran els dos tipus d’energies renovables: 

- Aquelles que proporcionen energia tèrmica, per climatització i aigua calenta, que pot venir generada per 
instal·lacions de panells solars tèrmics, captadors d’energia geotèrmica i calderes de biomassa.  Aquest 
últim cas,  la  biomassa,  pren una especial rellevància en el marc d’aquest projecte per la presència del 
massís de les Gavarres, i ja existeix un estudi fet en aquest sentit des del Consorci de les Gavarres (veure 
Observacions) 

- Aquelles que proporcionen energia elèctrica, que, en el cas de petita escala, es genera  preferentment  a  
partir de plaques fotovoltaiques, petits generadors eòlics i sistemes mini-hidràulics. 

Objectius 

- Fer xarxa entre els agents que configuren l’oferta 
d’aquest sector 

- Vetllar per un actuació coordinada i d’acord amb 
una planificació conjunta 

- Fomentar l’activitat dels agents que treballen amb 
les energies renovables en el territori. 

- Promoure la implantació de noves empreses 
d’aquest sector 

Resultats esperats  

- Mapa dels agents del sector elaborat 

- Posada en marxa d’una taula de professionals i 
empreses del sector 

- Concreció d’almenys dos o tres projectes per 
empreses del sector del territori 

Activitats de l’actuació 

Elaboració d’un mapa actualitzat de l’oferta que hi ha d’empreses i professionals del sector de les energies 
renovables per a petites generacions. 

Realització d’una jornada del sector, amb un ponent de referència, per a professionals del sector i potencials 
usuaris 

Impuls d’una taula de diàleg i coordinació del sector en el territori 

Elaboració d’un pla de treball 

Cerca de possibilitats de finançament (ajuts, subvencions, crèdits...) que ajudin a la implantació d’aquest tipus 
d’instal·lacions, encara que sigui en el marc d’un programa concret per un temps acotat 

Destinataris/àries 

Professionals i empreses del sector de les energies renovables 

http://infobio.ctfc.cat/docs/Sintesi_info_biomassa.pdf
http://afib.ctfc.cat/?p=618
http://www.ctfc.cat/?p=803
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/12463/1/Estudi%20de%20les%20Energies%20Renovables%20per%20a%20petites%20generacions.pdf
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/12463/1/Estudi%20de%20les%20Energies%20Renovables%20per%20a%20petites%20generacions.pdf
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Nom del projecte 
Articulació de l’oferta d’energies renovables 

 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Altres agents implicats 

Empreses del sector 

Consorci de les Gavarres 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

UPC 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador 

Experts (externs) 

Serveis tècnics especialitzats (externs) 

Suport administratiu 

Pressupost 

33.790,61€ AODL (2015-2020) 

5.000€ per l’elaboració del mapa d’actors 

2.000€ per la jornada 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

SOC 

 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Disponibilitat del mapa d’agents 

- Relació de ponents convidats a la jornada 

- Nombre de participants a la jornada 

- Missatges emesos en mitjans i xarxes socials 

- Nombre de reunions convocades amb els agents del sector 

- Acords de col·laboració presos 

- Nombre de projectes d’energia renovable concretats 

Observacions 
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OBJECTIU: GENERAR ACTIVITAT ECONÒMICA AL VOLTANT DEL PRODUCTE 

AGROALIMENTARI DE PROXIMITAT I DE QUALITAT 

 

11.  Xarxa per la comercialització i la promoció del producte agroalimentari de 

proximitat i de qualitat 

Nom del projecte 
Xarxa per la comercialització i  la promoció del producte agroalimentari 

de proximitat i de qualitat 

Línia Estratègica L3. POTENCIAR LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL COM A CONCEPTE VETREBRADOR 
DE LA NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA 

Objectiu estratègic GENERAR ACTIVITAT ECONÒMICA AL VOLTANT DEL PRODUCTE AGROALIMENTARI 
DE PROXIMITAT I DE QUALITAT 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació és centra en la posada en valor de les empreses agroalimentàries que actualment es troben establertes 
en el territori i oferint eines que els ajudin a posicionar el seu producte en el mercat com per exemple una pàgina 
web, l’edició d’un catàleg de productes locals i de qualitat i/o una app (pels dispositius mòbils). 

Aquesta acció també ha estat pensada per desenvolupar activitats que donin suport a la creació de noves 
iniciatives econòmiques vinculades al sector agroalimentari, ja siguin com a sortida professional o bé com a 
activitat complementària, reforçant el seu caràcter d’activitat sostenible.  

No obstant això, com a punt de partida es considera necessària la realització d’un Cens de les empreses de 
producció agroalimentària actualment establertes en el territori i, posteriorment la redacció d’una diagnosi i estudi 
participatiu per conèixer quina és la realitat actual del sector, detectar possibles mancances i identificar 
estratègies que permetin reforçar la competitivitat de les empreses i la dinamització de l’activitat econòmica de 
la zona.  

Objectius 

- Conèixer l’estat actual del sector  

- Potenciar el reconeixement del producte cultivat i 
elaborat al territori 

- Valoritzar els mercats, tant el de La Bisbal 
d’Empordà com el mercat ecològic de Corçà 

- Oferir suport a la comercialització del producte 
establint nous canals i eines  

- Promoure i recolzar la creació d’iniciatives 
vinculades al sector agroalimentari 

- Aglutinar i cohesionar el sector 

- Impulsar sinèrgies de treball i col·laboració entre 
empreses de diferents sectors 

Resultats esperats  

- Realitzar un cens de productors i diagnosi del 
sector 

- Tenir un paquet de mesures incentivadores 
definit. 

- Realitzar accions formatives adreçades a 
professionals del sector agroalimentari 

- Projectes de col·laboració entre empreses de 
diferents sectors 

Activitats de l’actuació 

Realització un Cens de les empreses de producció agroalimentària (petita i mitjana empresa) 

Diagnosi del sector i estudi participatiu per a la creació d’una xarxa de suport a la producció i promoció de 
productes agroalimentaris 

Programa de formació específica adreçada als empresaris/es pertanyents al Cens i per a nous productors, centrat 
en els àmbits de millora de la producció i comercialització 

Campanya de sensibilització i consum de productes de proximitat i menjar ecològic 

Projecció dels productors locals a través d’una pàgina web, editar un catàleg i/o crear una app (per dispositius 
mòbils) 

Definició d’un paquet d’incentius per donar suport a la creació de noves iniciatives econòmiques vinculades al 
sector agroalimentari (bonificacions) 

Taules o espais de contacte entre el sector agroalimentari i el sector de la restauració-hoteler per promoure l’ús 
de productes locals i ecològics a les cartes i menús 
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Nom del projecte 
Xarxa per la comercialització i  la promoció del producte agroalimentari 

de proximitat i de qualitat 

Col·laboració amb diferents administracions i entitats locals per fer presents els productes locals i de qualitat, en 
diferents actes i certàmens. 

Impuls per la creació d’una associació/cooperativa de productors i/o elaboradors 

Disseny de productes turístics a partir del producte agroalimentari com visites a obradors i tasts dels productes 

Impuls al producte de proximitat reservant una zona específica per als productors al mercat setmanal de la Bisbal 
d’Empordà 

Reforç del mercat ecològic que organitza l’associació Món Empordà el segon dissabte de cada mes al nucli de 
Corçà 

Destinataris/àries 

Professionals i empreses que actualment elaboren, transformen i/o comercialitzin producte agroalimentari 

Professionals i empreses que volen treballar en el sector agroalimentari 

Professionals i empreses del sector de la restauració-hoteler 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Altres agents implicats 

Empreses del sector 

Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Associacions i agrupacions del sector 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador. Per la rellevància i complexitat de l’actuació, la dedicació hauria de ser alta. 

Experts externs 

Suport administratiu 

Pressupost 

26.502,44€ AODL (2016-2020) 

6.000 pel cens d’empreses i l’estudi 

2.000€ per formació específica 

3.000€ per campanya 

2.500€ per web 

3.000€ per creació d’una app per mòbil 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

Diputació de Girona 

SOC 

Generalitat de Catalunya – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Fons europeus 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de reunions convocades amb les empreses del sector 

- Nombre d’agents que participen en aquestes reunions 

- Disponibilitat de diferents eines: paquet d’incentius, pla de comunicació, pla de formació 

- Nombre d’empreses de nova creació vinculades al sector agroalimentari 
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Nom del projecte 
Xarxa per la comercialització i  la promoció del producte agroalimentari 

de proximitat i de qualitat 

- Relació de nous productes i creació d’eines per fer difusió del producte 

- Nombre d’assistents que participen en les accions formatives  

- Increment de la presència de producte agroalimentari d’aquest territori al web 

Observacions 

 

www.ruralactiva.net/  Plataforma per acostar als emprenedors rurals tots els recursos i les entitats que els 
poden oferir informació, serveis i suport per a desenvolupar amb èxit els seus projectes. 

 

 

OBJECTIU: GENERAR ACTIVITAT ECONÒMICA AL VOLTANT DEL PRODUCTE INDUSTRIAL 

DE BASE ECOLÒGICA 

 

12. Suport al producte industrial sostenible  

Nom del projecte 
Suport al producte industrial sostenible  

Línia Estratègica L3. POTENCIAR LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL COM A CONCEPTE VETREBRADOR 
DE LA NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA 

Objectiu estratègic GENERAR ACTIVITAT ECONÒMICA AL VOLTANT DEL PRODUCTE INDUSTRIAL DE 
BASE ECOLÒGICA 

Descripció general de l’actuació 

L’objectiu de l’actuació és l’atracció i el suport a la generació d’empreses i professionals de la indústria que es 
dediquen al disseny, fabricació i/o comercialització de productes sostenibles, que pot incloure una àmplia gamma 
d’activitats, però que totes tenen en comú la cerca de la sostenibilitat ambiental.  

Aquesta és una de les activitats core i més ambicioses, de llarg termini i d’ampli abast del pla estratègic, que 
pretén el posicionament del territori com a referent en l’àmbit de la producció sostenible. Això implica 
desenvolupar estratègies en dos sentits: 

- Potenciar allò que poden ser factors d’atracció o d’estímul a la creació d’aquest tipus d’empreses: oferir 
condicions favorables per la implantació, juntament amb  oferta de professionals formats, recursos formatius 
a disposició de les empreses, possibilitats de fer xarxa amb altres institucions (universitat, etc.), informació 
sobre legislació, etc. 
 

- Comunicar i donar  conèixer aquest posicionament a l’exterior, destacant l’actiu que suposa l’entorn de 
l’Empordà que, en l’imaginari col·lectiu, ja té una imatge associada a la qualitat ambiental.  

El territori ja compta amb empreses d’aquest tipus, com Biotactex o Ecobike a Forallac, o Mas Negre CB a Corçà, 
però són molts els sectors en què en aquests moments s’està treballant amb productes eco-dissenyats, des de 
l’automoció, fins als productes de neteja, passant pel material d’oficina.  

Objectius 

- Posicionar el territori com a referent en l’àmbit del 
producte industrial sostenible 

- Atreure empreses al territori vinculades amb el 
producte industrial sostenible. 

- Promoure la creació d’empreses en aquest àmbit. 

- Vetllar per tal que el territori pugui oferir 
professionals suficientment preparats. 

 

Resultats esperats  

- Tenir un paquet de mesures incentivadores 
definit. 

- Disposar d’un pla de formació  i qualificació en 
aquest àmbit 

- Posada en marxa d’almenys dues activitats 
formatives relacionades amb l’àmbit 

- Obertura (o inici de les gestions per l’obertura) 
d’un servei d’informació i assessorament 
especialitzat 

- Creació o trasllat al territori d’empreses 
d’aquest àmbit 

 

 

 

http://www.ruralactiva.net/
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Nom del projecte 
Suport al producte industrial sostenible  

Activitats de l’actuació 

Signar una declaració de compromís entre els cinc municipis. Encara que sigui genèrica, es tracta de fer visible 
una voluntat. 

Delimitació de l’univers d’empreses i agents relacionats amb l’objecte de l’actuació. Inclou  consulta a experts i 
prospecció. 

Definició d’un paquet d’incentius per la implementació d’empreses que compleixin uns determinats criteris 
relacionats amb la sostenibilitat  (lloguers assequibles, bonificacions fiscals, etc.) 

Cerca de complicitats institucionals, establint els contactes pertinents a nivell polític, amb diferents organismes 
relacionats amb l’atracció i la creació d’empreses, com poden ser ACC1O, universitats, etc., així com amb d’altres 
territoris on s’hagin desenvolupat experiències d’interès. 

Creació de marca al voltant de la sostenibilitat i pla de comunicació i divulgació, tant a l’interior com a l’exterior. 
Es proposa en aquest sentit anar de la mà de les empreses ja presents en el territori. 

Disseny i implementació d’un pla de formació i qualificació a llarg termini, que parteixi de la identificació dels 
perfils i les competències professionals clau per aquest tipus d’activitat. 

Servei d’informació i assessorament especialitzat per a les empreses (des de possibilitats que ofereix al mercat, 
fins a aspectes legislatius o reconeixements existents per les empreses que treballen en la millora ambiental dels 
seus productes, etc.) 

Destinataris/àries 

Professionals i empreses que treballen o volen treballar en l’àmbit del producte industrial sostenible 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Nexes 

Altres agents implicats 

Ajuntaments de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Escola Politècnica Superior de la UdG 

UPC 

Cambra de Comerç de Palamós 

ACC10 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador. Per la rellevància i complexitat de l’actuació, la dedicació hauria de ser alta. 

Experts externs 

Suport administratiu 

Despatx, sala, ordinador 

Pressupost 

31.802,93€ AODL (2016-2020) 

6.000€ per creació de marca i pla de comunicació 

10.000€ per disseny i seguiment d’un pla de formació i qualificació 

8.000€ de servei de bossa d’hores d’assessorament especialitzat 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

SOC 

Fons europeus 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Disponibilitat de la Declaració de compromís 
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Nom del projecte 
Suport al producte industrial sostenible  

- Disponibilitat de les diferents eines: paquet d’incentius, pla de comunicació, pla de formació 

- Nombre d’activitats de tipus comunicatiu i de tipus formatiu realitzades 

- Nombre i relació d’empreses que mostren interès 

- Variació en el nombre d’empreses d’aquest àmbit creades o implantades 

- Missatges emesos en mitjans i xarxes socials 

- Nombre de reunions convocades amb els agents del sector 

 

Observacions 

Webs d’interès: 

http://www.productosostenible.net/, portal amb informació per a la millora ambiental dels productes 
industrials. Gestionat per la Universitat del País Basc i la Universitat de Mondragón. 

 

http://www.sostenible.cat/sostenible, revista de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, 
impulsada per la Diputació de Barcelona. 

 

 

  

http://www.productosostenible.net/
http://www.sostenible.cat/sostenible
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L4. CAPTAR I RETENIR EL TURISTA EN EL TERRITORI AL LLARG DE L’ANY 

 

OBJECTIU: ESTIMULAR L’OFERTA 

 

13. Turisme actiu i familiar 

Nom del projecte 
Impuls de l’oferta d’activitats per atreure el turisme actiu i familiar 

Línia Estratègica L4. Captar i retenir el turista en el territori al llarg de l’any 

Objectiu estratègic ESTIMULAR L’OFERTA 

Descripció general de l’actuació 

A través d’aquesta acció es proposen mesures de millora per tal d’aconseguir que el territori es converteixi en un 
espai de visita al llarg de l’any, trencant així l’estacionalitat del turisme dels mesos d’estiu. No obstant això, amb 
aquestes activitats també es busca atreure turistes de la zona costanera perquè ampliïn la seva estada en nuclis 
de l’interior. En aquest sentit es vol potenciar el turisme actiu i familiar, respectuós amb l’entorn i que té com a 
destinació principal les àrees naturals.  

En termes generals, l’objectiu principal d’aquesta actuació és fer del turisme un actiu per a la millora de la qualitat 
de vida dels residents buscant que sigui una activitat que produeixi el menys desgast possible sobre el medi i 
aporti el màxim de beneficis.  

Objectius 

- Cohesionar esforços i recursos per generar una 
visió turística conjunta de la zona 

- Posicionar el territori com a referent per a un 
turisme actiu i respectuós amb el medi natural. 

- Aconseguir un flux de visitants continu durant tot 
l’any 

- Augmentar el nombre de pernoctacions a la zona 

- Donar visibilitat als recursos naturals i culturals del 
territori 

- Potenciar l’Espai Natural de les Gavarres 

 

 

Resultats esperats  

- Augment del nombre de visitants a la zona 

- Aconseguir una visió conjunta de territori  

- Conèixer quina és la realitat actual del sector 
turístic als municipis que formen part d’aquest 
pla 

- Creació de nous productes turístics 

- Creació de rutes senyalitzades i eines 
d’educació ambiental a través d’eines TIC 

- Tenir un paquet de mesures incentivadores 
definit 

- Disposar d’indicadors d’avaluació de l’impacte 
del turisme al territori 

Activitats de l’actuació 

Taula o espais de contacte per cohesionar el sector i oferir una oferta turística conjunta del territori (incloent les 
cases de colònies). Treball en xarxa. 

Estudi per la dinamització del sector turístic i avaluació de l’impacte econòmic al territori. Catalogar tots els 
recursos naturals i culturals que hi ha a la zona. Conèixer l’oferta actual de serveis, activitats, rutes de senderisme 
i Btt. 

Creació de paquets turístics organitzats que aglutinin diferents sectors (producte local, restauració, allotjament, 
comerç) per un o més dies lligats a la natura i a l’enoturisme.  

Definició d’un paquet d’incentius, tant de recolzament econòmic (bonificacions) com d’assessorament 

administratiu, per donar suport a la creació de noves iniciatives econòmiques vinculades al turisme com podrien 

ser empreses de guiatge i turisme actiu, una central de reserves, lloguer de bicicletes elèctriques. 

Ampliar l’oferta d’activitats d’oci com visites guiades i/o teatrelitzades, lloguer de material esportiu (bicicletes), 
organitzar cursos i tallers (ex. fotografia de natura, ornitologia, observació de la flora i fauna, educació 
ambiental).  

Adequació de la xarxa de camins que uneixen els diferents nuclis de població amb una bona senyalització 
direccional i dels recursos naturals i culturals. Utilitzar una senyalització unificada per a tot el territori. 

Des dels webs dels municipis, tenir penjats els tracks de les rutes marcades i facilitar la descàrrega d’aquests al 
GPS per a excursions de senderisme, Btt o sortides a cavall.  A més a més, que aquestes pàgines web tinguin un 
enllaç al web de turisme del Baix Empordà. 
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Nom del projecte 
Impuls de l’oferta d’activitats per atreure el turisme actiu i familiar 

Posada en valor del patrimoni rural i natural – Impuls del Centre de Natura de les Gavarres 

Ús d’eines TIC, creació d’una aplicació per mòbil (app) amb el disseny d’itineraris d’educació ambiental i 
interpretació del patrimoni i recursos naturals 

Impuls i promoció del Museu Arqueològic d’Ullastret i de les activitats que s’hi programen 

Destinataris/àries 

Agents del sector i gent interessada en crear negocis vinculats al turisme 

Població de fora del territori amb interès per activitats de turisme actiu i familiar 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Altres agents implicats 

Empreses del sector 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Patronat de Turisme Costa Brava - Girona 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador. Per la rellevància i complexitat de l’actuació, la dedicació hauria de ser alta. 

Experts externs 

Suport administratiu 

Pressupost 

24.514,76€ AODL (2015-2020) 

10.000€ per estudi i catalogació de recursos 

8.000€ per la creació de paquets turístics 

3.000€ que inclou la creació de la ruta i l’aplicació mòbil 

La resta d’activitats, s’hauran de pressupostar a mida que es concretin els projectes. 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

Diputació de Girona 

SOC 

Generalitat de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació  Direcció General de Turisme  

   - Subvencions per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme 

Fundació Catalunya La Pedrera 

Fons europeus 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de reunions convocades amb els agents del sector 

- Disponibilitat de les diferents eines: paquet d’incentius, pla de comunicació, pla de formació 

- Nombre i relació d’empreses que mostren interès 

- Nombre i relació d’empreses creades o implantades 

- Nombre de paquets turístics consolidats 

- Condicionament de camins i senyalització 

- Variació en el nombre de turistes que visiten el territori (segons estadística de les oficines de turisme i i de 
la recollida de dades dels establiments) 
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Nom del projecte 
Impuls de l’oferta d’activitats per atreure el turisme actiu i familiar 

Observacions 

Webs d’interès: 

http://www.turismellobregos.cat   Exemple de web de promoció turística territorial 

http://www.victurisme.cat/quefer.php?idm=1&sub=8&sc=42&ng=93 Promoció de la ciutat a través de 
productes turístics estructurats 

http://www.elbrogit.com/inici.html Model d’empresa de turisme actiu  

http://burricleta.com/ca  Servei turístic: la Bicicleta elèctrica 

http://www.catalunya.com/ Web de turisme de Catalunya 

http://www.costabrava.org/pla_estrategic/ Pla estratègic de Turisme de les Comarques de Girona 2011-
2015 

 

 

14. Promoció d’allotjament per turisme actiu i familiar  

Nom del projecte 
Promoció d’allotjament per turisme actiu i familiar 

Línia Estratègica L4. Captar i retenir el turista en el territori al llarg de l’any 

Objectiu estratègic ESTIMULAR L’OFERTA 

Descripció general de l’actuació 

Amb l’objectiu d’ampliar i diversificar l’oferta d’allotjament turístic pensat per atreure un turisme actiu i de natura, 
tant a la Bisbal d’Empordà com a la resta de municipis que formen part d’aquest pla, es proposen tres grans 
actuacions:  

- D’una banda, habilitar una zona d’estacionament i de serveis per autocaravanes 
 

- També es proposa impulsar la iniciativa d’un alberg juvenil 
 

- I finalment, per tal de dinamitzar el casc històric de la ciutat de la Bisbal d’Empordà i donar sortida a el parc 
d’habitatges buits d’aquesta zona es proposa, com a opció de futur en cas que el marc normatiu ho permeti, 
promoure el seu ús com a habitatges d’ús turístic.   

Objectius 

- Afavorir que el turisme actiu i familiar s’allotgi en el 
mateix territori 

- Fomentar l’accessibilitat en els allotjaments 
existents 

- Ampliar la tipologia i l’oferta d’allotjament per un 
públic específic com el turisme actiu i familiar 

- Crear noves oportunitats de negoci 

 

 

 

Resultats esperats  

- Habilitació d’una àrea d’estacionament i serveis 
per autocaravanes 

- Redacció del projecte i obertura d’un alberg de 
joventut 

- Creació de nous llocs de treball 

- Disminuir el nombre de pisos buits al centre 
històric de la Bisbal d’Empordà 

- Rehabilitació del casc antic 

- Augmentar l’oferta d’allotjament per a turistes 
mitjançant apartaments d’ús turístic 

- Tenir un paquet de mesures incentivadores 
definit 

Activitats de l’actuació 

Adequació d’una àrea d’estacionament i serveis per autocaravanes i redacció d’unes normes d’utilització. 

Rehabilitació d’un espai/equipament i reconvertir-lo en un alberg. 

Promoure noves iniciatives d’ocupació a la zona: obertura d’un alberg privat o de gestió municipal (seguint la 
filosofia d’un “Youth Hotel”). 

Assessorament i suport tècnic per impulsar la iniciativa. 

Realització d’un cens dels habitatges buits del centre històric de la Bisbal d’Empordà. 

Taules de treball i reunions amb els propietaris/es per donar a conèixer la iniciativa 

Sessió informativa-formativa per explicar les vies de comercialització d’aquests habitatges turístics. 

Accions formatives encarades a la gestió d’establiments turístics  (legislació vigent, perfil dels turistes, accions 

de difusió). 

http://www.turismellobregos.cat/
http://www.victurisme.cat/quefer.php?idm=1&sub=8&sc=42&ng=93
http://www.elbrogit.com/inici.html
http://burricleta.com/ca
http://www.catalunya.com/
http://www.costabrava.org/pla_estrategic/
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Nom del projecte 
Promoció d’allotjament per turisme actiu i familiar 

Destinataris/àries 

Propietaris/es dels habitatges buits 

Empreses i professionals del sector i gent interessada en crear negocis vinculats al turisme 

Població de fora del territori amb interès per activitats de turisme actiu i de natural 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Altres agents implicats 

Empreses del sector 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador.  

Experts externs 

Suport administratiu 

Pressupost 

22.527,07€ AODL (2015-2020) 

Per l’àrea d’autocaravanes s’estima un cost mínim de 2.500€ en funció de la superfície i els serveis  

En relació a l’alberg, a partir de la prospecció realitzada en projectes semblants l’obra pot tenir un cost superior 
als 200.000€ en funció de les característiques de l’espai i de les obres que s’hi realitzin.  

2.000€ pel cens d’habitatges buits 

1.500€ per accions formatives 

Fonts de finançament 

Recursos propis  

Diputació de Girona 

Generalitat de Catalunya  Departament de Territori i Sostenibilitat  Habitatge 

Fons europeus – FEDER- 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de reunions amb els agents locals implicats 

- Disponibilitat de les diferents eines: paquet d’incentius, pla de comunicació, pla de formació 

- Nombre de propietaris interessats i habitatges reconvertits a ús turístic  

- Grau d’ocupació dels habitatges d’ús turístic 

- Grau d’ocupació de l’alberg 

- Ús de l’àrea de serveis habilitada per autocaravanes 

- Nombre de persones que participen en les accions formatives 

- Nombre de turistes registrat en els nous tipus d’allotjament 

Observacions 

Veure Generalitat de Catalunya – normatives en matèria de: 

- Habitatges d’ús turístic 

- Instal·lacions juvenils  

 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D622795
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=e43c99c6e8131110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e43c99c6e8131110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=f2da89aebe42c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=e43c99c6e8131110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e43c99c6e8131110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=f2da89aebe42c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
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OBJECTIU: ESTIMULAR LA DEMANDA 

 

15.  Pla de comunicació turística conjunt 

Nom del projecte 
Pla de comunicació turística conjunt 

Línia Estratègica L4. Captar i retenir el turista en el territori al llarg de l’any 

Objectiu estratègic ESTIMULAR LA DEMANDA 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació consisteix en definir un pla de comunicació i difusió turística dels cinc municipis en conjunt, com a 
element d’atracció turística més potent que no el que pot suposar cada municipi per separat. Es tracta de destacar 
el que pot oferir el conjunt del territori, els punts forts de cada municipi, i cercar les complementarietats.  

L’elaboració de Pla implicarà, en primer lloc, la construcció d’una identitat de territori i una imatge de marca a 
projectar, al voltant del concepte ‘Empordà’. Igualment, el Pla ha de recopilar i articular de forma atractiva els 
productes turístics que s’ofereixen, conceptualitzar els missatges i  definir els canals i suports de difusió, així com 
la relació amb premsa. Així mateix, un element important de la comunicació turística és l’actitud de la pròpia 
ciutadania envers el visitant, i per això aquest és un aspecte que es vol treballar també en el marc del Pla de 
comunicació turística conjunt, partint de la campanya ja iniciada per Corçà sota el lema “Tu ets el guia turístic 
de casa teva”. 

Una part important del Pla és també la cerca de complicitats amb organismes i agents rellevants en l’àmbit de la 
promoció turística, com pot ser el Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, Turisme de la Generalitat , o el 
contacte amb operadors turístics.  

Objectius 

- Projectar una imatge que s’identifiqui amb el 
territori configurat per aquests cinc municipis, 
aprofitant el fet que contenen tots els elements 
nuclears del concepte ‘Empordà’ i pivotant sobre la 
noció de sostenibilitat. 

- Articular en una oferta conjunta els diferents 
elements d’atracció turística dels cinc municipis. 

- Donar visibilitat al territori en canals que arribin a 
molta gent, més enllà de les pròpies oficines 
turístiques. (xarxes socials, publicitat outdoor en 
ciutats, youtube, guies, etc.) 

Resultats esperats  

- Disposar d’una marca que identifiqui el territori 

- Tenir un referent tècnic que impulsi el 
desenvolupament del Pla 

- Disposar d’una estratègia pels cinc municipis 

- Ampliació dels canals de difusió: missatges 
positius sobre el territori per part de persones 
que marquen tendència a les xarxes socials i a 
youtube, publicitat outdoor, etc. 

- Aparició de missatges en premsa 

- Atracció d’operadors turístics al territori 

- Difusió entre la ciutadania del missatge que és 

necessari atendre el visitant amb amabilitat i 
que s’impliquin en la promoció turística del 
territori 

Activitats de l’actuació 

Construcció de identitat territorial i marca: identificació d’elements definitoris, cerca de nom, disseny de logo, 
etc. 

Articulació i ordenació dels productes turístics existents (en relació al que es treballi a l’actuació 13) 

Conceptualització dels missatges a difondre i disseny gràfic pels diferents suports 

Definició dels canals de comunicació i difusió, cercant estratègies noves que permetin arribar a gran públic 
(contacte amb bloggers, truiters, etc., que marquen tendència; publicitat outdoor a Barcelona i altres ciutats, 
concurs de fotos a Instagram, etc.) 

Cerca d’aliances i suports a nivell institucional 

Relació amb premsa 

Campanya per una ciutadania implicada amb la promoció turística del territori (cartells, encartat d’un missatge 
en revistes locals, incloure missatge a les cartes dels bars i restaurants, a les benzineres, etc.) 

Destinataris/àries 

Tècnics locals que treballen en l’àmbit del turisme 

Població de fora del territori, els potencials visitants 
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Nom del projecte 
Pla de comunicació turística conjunt 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà, Forallac i Ullastret 

Altres agents implicats 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Patronat de Turisme Girona-Costa Brava 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador. 

Expert en comunicació turística 

Suport administratiu 

Pressupost 

3.975,37€ AODL (2016) 

6.000€ d’assistència externa per creació de marca i pla de comunicació 

2.000€ per materials de promoció turística 

Fonts de finançament 

Recursos propis  

Diputació de Girona 

Generalitat de Catalunya  Agència Catalana de Turisme, del Departament d’Empresa i Ocupació 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Grau d’avenç en l’elaboració del Pla 

- Disponibilitat d’una identitat i una marca de territori 

- Nous canals de comunicació i difusió explorats 

- Contactes institucionals realitzats 

- Viatges de premsa i bloggers organitzats en el territori 

- Materials informatius elaborats 

- Increment en el nombre de visitants (a partir dels registres de l’Oficina de turisme i de la recollida de 
dades dels establiments) 

Observacions 

 

 

 

  

 

 

16. Cicle primavera-tardor dels 5 municipis 

Nom del projecte 
Cicle primavera-tardor dels 5 municipis 

Línia Estratègica L4. Captar i retenir el turista en el territori al llarg de l’any 

Objectiu estratègic ESTIMULAR LA DEMANDA 

Descripció general de l’actuació 

Amb l’objectiu de divulgar tots els esdeveniments culturals i festius que s’organitzen actualment als 5 municipis 

que formen part d’aquest pla, d’una banda es planteja conèixer que és fa, quan i a on amb la idea d’establir 
sinèrgies i cohesió del territori. I per altra banda, valorar la possibilitat de crear i impulsar un nou esdeveniment 
cultural, potser vinculat amb la música i/o el circ i programar activitats itinerants pel territori.   

Objectius 

- Promoció del territori 

Resultats esperats  

- Presentació d’una agenda conjunta de tots els 
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Nom del projecte 
Cicle primavera-tardor dels 5 municipis 

- Difusió de les fires i festes 

- Cohesió dels 5 municipis 

- Augmentar el nombre de públic assistent a 
aquestes esdeveniments. 

 

 

esdeveniments culturals que tenen lloc als 5 
municipis 

- Actualització dels continguts i programes dels 
actes als webs municipals 

- Oferta estructurada del cicle d’activitats 
culturals 

Activitats de l’actuació 

Elaboració i presentació d’una agenda conjunta  

Actualització dels continguts/programació de les activitats als webs municipals 

Cicle d’activitats culturals sota una marca paraigua que els identifiqui territorialment  

Creació d’un nou esdeveniment cultural amb programació itinerant als 5 municipis 

Destinataris/àries 

Tècnics/ques responsables de l’àrea de promoció econòmica i/o turisme 

Població del territori i de fora d’aquest amb interès per activitats de caire cultural  

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà, Forallac i Ullastret 

Altres agents implicats 

Associacions culturals i juvenils del territori  

Empreses d’organització d’esdeveniments culturals i d’oci 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador. 

Experts externs 

Suport administratiu 

Pressupost 

20.208,11€ AODL (2015-2020) 

El pressupost de les activitats culturals que s’organitzin dependrà de quines activitats es concretin. 

Fonts de finançament 

Recursos propis  

Diputació de Girona 

Generalitat de Catalunya  Departament de Cultura 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de reunions realitzades amb els agents locals implicats 

- Nombre d’edicions del calendari conjunt de fires i festes 

- Actualització dels continguts i programes dels actes als webs municipals 

- Nombre de persones que assisteix als esdeveniments culturals i festius 

- Nombre d’actuacions programades als 5 municipis (dins del nou esdeveniment cultural) 

Observacions 
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L5. DISPOSAR D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, DE SERVEIS I DE 

TELECOMUNICACIONS QUE FACILITIN L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

OBJECTIU: MILLORAR LA PROVISIÓ DE SERVEIS 

17. Plataforma de coordinació i mancomunació de serveis 

Nom del projecte 
Plataforma de coordinació i mancomunació de serveis 

Línia Estratègica L5. Disposar d’infraestructures viàries, de serveis i de telecomunicacions que facilitin 
l’activitat econòmica 

Objectiu estratègic Millorar la provisió de serveis 

Descripció general de l’actuació 

Es tracta de crear una plataforma de coordinació entre els cinc municipis per optimitzar la gestió de la provisió 
de serveis d’electricitat, de clavegueram i de neteja, i agilitar la resolució de problemes que poden dificultar el 
desenvolupament de l’activitat econòmica (com pot passar amb el polígon de Forallac amb el clavegueram, pel 

fet que la canonada que el connecta a la Bisbal està al límit de la seva capacitat) 

Igualment, es tracta d’identificar quins serveis es poden compartir i organitzar-ho. 

Com a experiència prèvia, existeix la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües i Serveis del Baix Empordà, del que 
són membres Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Madremanya. Aquesta té com a objectius bàsics 
gestionar el subministrament d’aigua potable, tenir cura de la xarxa de clavegueram, ampliar i mantenir les 
xarxes, dipòsits de distribució i instal·lacions en els pous de captació d’aigües.  

Cal veure quins aspectes positius d’aquesta experiència de mancomunació podrien traslladar-se a d’altres serveis. 

Objectius 

- Coordinar conjuntament la prestació dels serveis 

- Optimitzar els recursos tècnics i econòmics 

- Poder accedir a ajuts i subvencions orientats a 
municipis que ofereixen serveis de forma 
mancomunada.  

Resultats esperats  

- Disposar del  diagnòstic de l’estat actual dels 
serveis esmenats als cinc municipis i el mètode 
de gestió de cada un d’ells 

- Pla de treball 

- Coordinació conjunta dels serveis d’electricitat, 
neteja i clavegueram 

Activitats de l’actuació  

Contacte amb tots els municipis per recollir necessitats en cadascun dels àmbits i establir prioritats. 

Signatura d’una Declaració de compromís per part dels diferents municipis 

Posada en marxa de la dinàmica de reunions de la Taula 

Anàlisi de viabilitat d’un Projecte d’ampliació de la capacitat de la xarxa de clavegueram entre La Bisbal d’Empordà 
i Forallac 

Proposta per la implementació d’un servei de neteja compartit 

Pla de contacte i negociació conjunta amb els proveïdors d’electricitat per reduir els talls de subministrament 

Avaluació del funcionament i resultats de la Taula al cap d’un any 

Destinataris/àries 

Població del territori comprès pels cinc municipis. 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 
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Nom del projecte 
Plataforma de coordinació i mancomunació de serveis 

Altres agents implicats 

Consell Comarcal del Baix Empordà, Nexes 

Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües i Serveis del Baix Empordà 

Departament de Governació i Relacions Institucionals - Direcció General d'Administració Local 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador 

Responsables municipals dels serveis de clavegueram, electricitat i neteja 

Pressupost 

23.502,91€ AODL (2015-2020) 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 

Fons FEDER 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Disponibilitat de l’informe de diagnòstic dels serveis 

- Disponibilitat del pla de treball 

- Nombre de reunions de la Taula 

- Nombre i relació dels assistents a les reunions de la Taula 

- Acords de col·laboració presos 

- Millora en el funcionament del serveis 

 

Observacions 

 

 

 

 

 

OBJECTIU: GARANTIR LA COBERTURA DE L’ALTA VELOCITAT I DE LA TELEFONIA MÒBIL  

I MILLORAR LA CONNECTIVITAT PER CARRETERA 

 

18.  Pla de millora de les telecomunicacions i les comunicacions viàries 

Nom del 

projecte 

Pla de millora de les telecomunicacions i les comunicacions viàries  

Línia Estratègica L5. Disposar d’infraestructures viàries, de serveis i de telecomunicacions que facilitin 
l’activitat econòmica 

Objectiu 
estratègic 

Garantir la cobertura de l’alta velocitat i de la telefonia mòbil 

Millorar la connectivitat per carretera 

Descripció general de l’actuació 

En el marc d’aquesta acció es plantegen activitats per a la millora de les telecomunicacions i  les comunicacions 
viàries internes d’aquest territori.  

El pla de millora de les telecomunicacions ha de permetre que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
optimitzin l’activitat empresarial de la zona i a la vegada contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les 
persones que hi resideixen. El primer pas de la millora del pla és realitzar un anàlisi de l’estat de les 
infraestructures actuals i de les necessitats existents, centrades en el teixit empresarial ubicat en els polígons 
d’activitat econòmica i als municipis. En aquesta diagnosi és important especificar el grau de desenvolupament i 
la cobertura real de les diferents opcions tecnològiques existents, ja sigui telefonia bàsica, telefonia mòbil, ADSL, 
WIFI-WIMAX o fibra òptica. És necessari aconseguir un punt de vista conjunt entre els diferents actors i una 
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Nom del 

projecte 

Pla de millora de les telecomunicacions i les comunicacions viàries  

priorització dels aspectes a millorar per així assolir una interlocució més fàcil i efectiva amb les diferents 
administracions i proveïdors de telecomunicacions i poder optar a les fonts de finançament que permetin realitzar 
el projecte. 

La millora de les comunicacions viàries té com a objectiu millorar la seguretat i la fluïdesa de la circulació entre 
nuclis veïns. Les dinàmiques territorials actuals estan en un procés de transformació del qual se’n deriven canvis 
en les pautes i hàbits de la seva població, presentant un augment de la mobilitat tant pel que fa als desplaçaments 
quotidians de casa a la feina com els desplaçaments per oci. En aquest sentit, cal disposar d’una bona xarxa 
viària realitzant obres de conservació i millora qualitativa dels vials, fet que, per impulsar aquestes obres de 
millora, requereix d’una entesa prèvia entre municipis.  

Objectius 

- Conèixer l’estat actual de les infraestructures 
de telecomunicacions i les necessitats de la 
zona 

- Acordar una fórmula concreta per tal que els 
diferents agents treballin conjuntament en 
favor de tenir la infraestructura de 
telecomunicacions més adient. 

- Establir sinèrgies de treball i acords de 
col·laboració entre municipis per treballar 
conjuntament en la millora de les 
comunicacions viaries.  

- Establir contacte amb la Generalitat de 
Catalunya, Localret i els diferents proveïdors 
de telecomunicacions per tal d’implicar-los en 
el projecte 

Resultats esperats  

- Diagnosi de l’estat de les infraestructures de 
Telecomunicacions als polígons  i als municipis 

- Pla de treball en funció de la diagnosi i la priorització 
de millores 

- Acords de col·laboració per aprofitar els recursos 
econòmics destinats a la millora de la infraestructura 
viària del territori  

- Redacció d’informes de millora de les xarxes de 
comunicacions 

- Sol·licitud d’ajuts per inversions en la xarxa viària 
d’aquest territori 

 

Activitats de l’actuació  

Activitats plantejades per a la millora de les telecomunicacions: 

Realitzar un diagnòstic sobre l’estat actual de les infraestructures de telecomunicacions i les necessitats de la 
zona 

Explorar les experiències d’altres territoris, com per exemple Terrassa,  Bages o Guissona,  i contactar amb les 
persones responsables per compartir experiències. 

Acordar quines són les millores prioritàries a realitzar i establir el model de treball conjunt de tots els actors per 
tal de defensar una posició comuna. 

Contactar amb Localret, el Departament d’Empresa i Ocupació, i el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals per avaluar la possibilitat d’establir mecanismes de col·laboració i demanar ajuts o subvencions 

Contactar amb operadors de telecomunicacions d’àmbit estatal (Telefónica, Orange, Vodafone, Ono, Iberbanda, 
Colt) i d’àmbit català (Anxanet) 

Activitats plantejades per a la millora de les comunicacions viàries: 

Detectar les vies que necessiten actuacions com per exemple el Camí Vell de Cruïlles a la Bisbal 

Redacció d’informes sobre actuacions en carreteres i camins 

Impuls i seguiment de les intervencions de millora 

Mantenir vies de debat i diàleg per cercar acords que facilitin l’aprofitament d’inversions que es puguin plantejar 
en el futur 

Destinataris/àries 

Població i empreses del territori comprès pels cinc municipis. 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 
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Nom del 

projecte 

Pla de millora de les telecomunicacions i les comunicacions viàries  

Altres agents implicats 

Diputació de Girona, Consell Comarcal del Baix Empordà, Nexes 

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Localret 

Operadors de telecomunicacions 

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre  

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnics de la Bisbal i Nexes 

Expert en telecomunicacions 

Expert en mobilitat 

Suport administratiu 

Pressupost 

10.600,98€ AODL (2015-2018) 

3.000€ per diagnòstic  d’infraestructures de telecomunicacions 

El pressupost de les intervencions de millora en comunicacions viàries dependrà dels projectes que es concretin 

Fonts de finançament 

Pla de millora de les telecomunicacions: 

Recursos propis 

Departament d’Empresa i Ocupació - Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
(DGTSI):  

- Pla Catalunya Connecta 

- Projecte Banda Ampla Industrial 

Departament de Governació i Administracions Públiques: 

- Fons FEDER 

- Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 

Pla de millora de la infraestructura viària: 

Recursos propis 

Diputació de Girona – Xarxa viària 

Departament de Territori i Sostenibilitat – Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Disponibilitat de l’informe de diagnòstic 

- Disponibilitat del pla de treball 

- Número de reunions amb administracions superiors 

- Número d’acords amb administracions superiors 

- Número de reunions amb proveïdors de telecomunicacions 

- Número d’acords amb proveïdors de telecomunicacions 

- Número d’intercanvis d’experiències amb altres territoris 

- Número de reunions de treball entre municipis per temes de mobilitat i xarxa viària 

- Número d’acords de col·laboració signats 

- Número d’actuacions conjuntes dutes a terme sobre la xarxa de mobilitat interna d’aquest territori 

- Augment en la velocitat de la connexió a internet 

Observacions 

Projectes similars ja realitzats a Catalunya: 

- Necessitats de TIC als polígons d'activitat econòmica del Bages:  

http://poligonsiempreses.ccbages.cat/filestock-modules/module-10015/ticpaes2010.pdf 

- Les infraestructures de Telecomunicacions als PAE de Terrassa: 

http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/estudis/2009infraestructures_telecomunicacions/portada_infraestructu
res09.htm 

 

 

http://poligonsiempreses.ccbages.cat/filestock-modules/module-10015/ticpaes2010.pdf
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/estudis/2009infraestructures_telecomunicacions/portada_infraestructures09.htm
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/estudis/2009infraestructures_telecomunicacions/portada_infraestructures09.htm
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L6. OMPLIR D’ACTIVITAT ECONÒMICA ELS POLÍGONS DEL TERRITORI 

 

OBJECTIU: VENDRE MILLOR ELS POLÍGONS I ALTRES ZONES D’ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

19.  Promoció dels polígons i altres zones d’activitat econòmica 

Nom del projecte 
Promoció dels polígons i altres zones d’activitat econòmica 

Línia Estratègica L6. Omplir d’activitat econòmica els polígons del territori 

Objectiu estratègic Vendre millor els polígons i altres zones d’activitat econòmica 

Descripció general de l’actuació 

Dins d’aquesta actuació es plantegen un seguit d’accions amb l’objectiu d’atreure empreses i donar sortida a les 
parcel·les, naus i locals disponibles als polígons i altres zones industrials, al temps que es contribueix a promoure 
les empreses ja existents.  

D’entrada es planteja la necessitat de realitzar un cens exhaustiu de les empreses de tot el territori, conèixer 
l’oferta de sòls i naus industrials i disposar d’una descripció dels servis bàsics i de telecomunicacions d’aquestes 
zones. Per després, plasmar tota aquesta informació en un portal web integrat amb sistemes d’informació 
geogràfica que permeti la localització sobre un mapa dinàmic de les naus i terrenys disponibles de cada polígon.  

Altres accions a destacar i que s’haurien de desenvolupar paral·lelament a les citades anteriorment són, d’una 
banda, la creació d’un ens de gestió que seria l’encarregat de fer la promoció dels polígons industrials i mantenir 
actualitzat el portal web i, d’altra banda, impulsar la creació d’una associació d’empresaris que faciliti la 
interrelació entre empreses, agents i administracions locals.  

Objectius 

- Promocionar les zones industrials de l’àmbit 
d’aquest pla.  

- Disposar d’un catàleg actualitzat conjunt dels 
solars, naus i locals que hi ha disponibles a les 
zones d’activitat industrial 

- Promocionar les empreses a través d’una 
plataforma conjunta 

- Oferir la informació sobre espais i naus disponibles 
d’una forma àgil i entenedora a través del web 

- Impulsar l’associacionisme empresarial 

 

Resultats esperats  

- Elaboració d’un cens d’empreses i pla de 
dinamització dels polígons  i altres zones 
d’activitat econòmica 

- Creació del portal web de l’oferta de solars, 
naus i locals disponibles a les zones d’activitat 
industrials dels municipis d’aquest pla 

- Definició d’actuacions a realitzar en relació a les 
zones d’activitat econòmica ben identificades, 
concretades i prioritzades 

- Creació de l’Associació d’empresaris 

- Organització de reunions periòdiques entre els 
diferents agents  

- Identificació de l’entitat encarregada de la 
promoció de les zones d’activitat econòmica 

Activitats de l’actuació  

Elaboració d’un cens exhaustiu de les empreses de tot el territori per saber realment quina és l’ocupació actual 
de les zones d’activitat industrial i completar la informació que en aquest moments es disposa. També incloure 
una descripció dels serveis de què es disposen.  

Elaboració d’un sistema d’informació online conjunt i dinàmic amb l’oferta de solars, naus i locals que hi ha 
disponibles a les zones d’activitat industrial dels municipis que conformen. Elaboració d’un circuit o protocol per 
mantenir actualitzat el cens (altes, baixes i modificacions).   

Creació d’un ens o entitat de gestió encarregada de la promoció de sòl industrial i zones d’activitat econòmica 
dels 5 municipis (podria ser NEXES). 

Impuls per la creació d’una associació empresarial 

Paquet d’incentius econòmics o bonificacions en taxes municipals per atreure noves empreses 

Destinataris/àries 

Empreses dels polígons i zones d’activitat econòmica d’aquest territori 

Empreses que es vulguin instal·lar en el territori 

Emprenedors que vulguin crear una empresa 
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Nom del projecte 
Promoció dels polígons i altres zones d’activitat econòmica 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Corçà i Forallac 

Altres agents implicats 

Ajuntaments d’Ullastret i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 

NEXES 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Diputació de Girona 

Cambra de comerç de Palamós 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador 

Suport extern per l’elaboració del catàleg i la plataforma online 

Suport administratiu 

Pressupost 

17.226,59€ AODL (2015-2018) 

3.000€ pel cens d’empreses i el sistema d’informació online 

6.000 d’assistència tècnica externa 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

Diputació de Girona 

SOC 

Govern d’Espanya  

 - Ministerio de indústria, energia y turismo  Secretaria General de industria y de la pequeña y mediana 

empresa. Enllaç. 

Fons europeus 

 -FSE 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de contactes i entrevistes realitzats a responsables de les zones industrials i econòmiques 

- Relació d’empreses contactades 

- Nombre de consultes al portal web durant el primer any de la seva arrencada 

- Ús del protocol establert per mantenir actualitzat el portal web 

- Nombre d’empreses interessades en establir-se al territori  

- Nombre d’empreses que s’han establert al territori al cap de dos anys de posar en marxa el portal 

- Empresaris interessats en formar part de l’associació 

Observacions 

http://www.gencat.cat/sipae/  Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica de Catalunya 

 

http://www.bellots.com/directorio-cat.php Exemple de portal web  

 

 

 

 

 

http://www.minetur.gob.es/portalayudas/reindus/Paginas/Index.aspx?Cod=0
http://www.gencat.cat/sipae/
http://www.gencat.cat/index.html
http://www.bellots.com/directorio-cat.php


[Pla d’acció] Pàg. 48 

OBJECTIU: ADEQUAR ELS POLÍGONS PER FER-LOS MÉS COMPETITIUS 

 

20. Millora de l’accessibilitat als polígons i zones d’activitat econòmica 

Nom del projecte 
Millora de l’accessibilitat als polígons i zones d’activitat econòmica 

Línia Estratègica L6. Omplir d’activitat econòmica els polígons del territori 

Objectiu estratègic Adequar els polígons per fer-los  més atractius 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació consisteix en portar a terme una sèrie de mesures que millorin l’accessibilitat als polígons i zones 
d’activitat econòmica, tant per vehicles com per a vianants i bicicletes i amb transport públic: 

- Senyalització des de la xarxa viària 

- Retolació de les diferents empreses ubicades al polígon 

- Enllaç entre els diferents municipis per camins rurals. Aquest aspecte afavoriria l’accés als polígons per 
part d’aquelles persones que s’hi volen desplaçar en bicicleta o a peu 

- L’accés amb transport públic 

Objectius 

- Millorar la senyalització de polígons i zones 
d’activitat econòmica des de les vies principals 

- Facilitar la localització d’una empresa dins d’un 
polígon 

- Afavorir l’accés per les persones dels diferents 
municipis que no tenen possibilitat d’anar-hi en 
cotxe (o que prefereixin un altre mitjà de 
desplaçament) 

- Assegurar que cada polígon té una parada 
d’autobús 

Resultats esperats  

- Parada d’autobús a cada polígon 

- Noms de les empreses indicats amb rètols a 
cada polígon 

- Senyalització dels polígons de les principals 
carreteres d’accés 

- Arranjament del camí de La Bisbal a Corçà 

- Arranjament del camí de La Bisbal a Forallac 

Activitats de l’actuació  

Gestions per la Instal·lació de senyals indicadores dels polígons, a la C-66 i a les carreteres de la xarxa comarcal  

Instal·lació de rètols indicadors de les empreses en els polígons i zones d’activitat econòmica 

Arranjament de camins: Camí Vell de Corçà, camí de La Bisbal a Vulpellac, etc. 

Inclou col·locar-hi punts de llum per poder-hi transitar a la nit 

Gestions per aconseguir una parada d’autobús als polígons 

Destinataris/àries 

Empreses dels polígons i zones d’activitat econòmica 

Treballadors i treballadores dels polígons 

Proveïdors i clients de les empreses ubicades als polígons i zones d’activitat econòmica 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Corçà i Forallac 

Altres agents implicats 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Servei Territorial de Carreteres de Girona 

Diputació de Girona 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador 

Tècnics d’urbanisme dels diferents ajuntaments (aquells que en tinguin) 
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Nom del projecte 
Millora de l’accessibilitat als polígons i zones d’activitat econòmica 

Suport administratiu 

Pressupost 

662,56€ AODL (2016) 

Pressupost rètols indicadors de les empreses 150€ el rètol (estimatiu) 

Pressupost arranjament de camins: dependrà del que s’hi vulgui portar a terme, si és només compactació del 
terreny, o cobrir-ho amb material tipus grava, fer vorals, disposar de serveis tipus enllumenat, etc. El 
pressupost es definirà a mesura que es concretin els projectes. 

Fonts de finançament 

Servei Territorial de Carreteres de Girona 

Diputació de Girona 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Superfície de camins arranjats 

- Nombre de senyalitzacions i rètols col·locats 

- Parades d’autobús habilitades 

- Increment en el nombre d’usuaris d’autobús 

Observacions 

 

 

 

 

 

21.  Centre d’atenció a l’empresa per a tots els municipis 

Nom del projecte 
Centre d’atenció a l’empresa per a tots els municipis 

Línia Estratègica L6. Omplir d’activitat econòmica els polígons del territori 

Objectiu estratègic Adequar els polígons per fer-los  més atractius 

Descripció general de l’actuació 

Potenciació d’un centre d’atenció a l’empresa que pugui donar servei a empreses de tots els municipis de l’àmbit 
del Pla estratègic, on aquestes puguin fer tràmits, obtenir informació rellevant per la seva activitat i conèixer tots 
aquells serveis relacionats amb el desenvolupament econòmic. L’objectiu és simplificar, agilitzar i facilitar el 
desenvolupament d’un negoci en el territori. 

L’oferta de serveis avançats que podria oferir aquest centre: 

- Assessorament (fiscal, jurídica, laboral, mediambiental, organització, qualitat)  
- Servei de formació i informació sobre temes d’actualitat 
- Servei d’acompanyament per a persones emprenedores i consolidació d’empreses 
- Informació de subvencions i línies d’ajut 
- Gestió centralitzada de residus  
- Gestió del portal web i promoció de sòl industrial i zones d’activitat econòmica 

Actualment en el territori ja existeix la iniciativa NEXES, que podria exercir aquestes funcions, establint els acords 
pertinents amb els altres municipis. 

Igualment, l’Escola de Capacitació Agrària de Monells presta també serveis de transferència i assessorament a 
empreses del sector agroalimentari, i podria treballar en xarxa amb el Centre d’atenció a l’empresa. 

Objectius 

- Fomentar l’activitat econòmica  

- Facilitar els tràmits i les gestions a les empreses i 
els emprenedors. 

- Afavorir la permanència de les empreses en el 
territori. 

- Facilitar la implantació de noves empreses i 
d’emprenedors en el territori. 

- Esdevenir el referent per l’empresa en el territori. 

Resultats esperats  

- Creació del centre d’atenció a l’empresa. 

- Reducció del nombre de gestions que l’empresa 
ha de portar a terme per fer un tràmit. 

- Escurçar els temps per la realització de tràmits. 
- Major aprofitament per part de l’empresa de 

recursos i fonts de finançament possibles. 

- Acostament entre sector empresarial i 
administració pública del territori. 
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Nom del projecte 
Centre d’atenció a l’empresa per a tots els municipis 

Activitats de l’actuació  

Decidir on s’ubicarà el centre d’atenció a l’empresa i adequació de l’espai, si s’escau 

Concretar el catàleg de serveis 

Concretar la fórmula de col·laboració entre els diferents municipis. 

Definir l’equip i les funcions. Formació del personal tècnic en els diferents àmbits de serveis a les empreses que 
s’ofereixin des del centre 

Procés de comunicació i  difusió del servei entre les empreses establertes en el territori i emprenedors/es 

Establir un protocol de comunicació fluid entre el centre i les empreses que en facin ús 

Destinataris/àries 

Empreses dels polígons i zones d’activitat econòmica d’aquest territori 

Empreses que es vulguin instal·lar en el territori 

Emprenedors que vulguin crear una empresa 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Corçà i Forallac 

NEXES 

Altres agents implicats 

Ajuntaments de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura i Ullastret 

Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

1 Tècnic/a coordinador i 1 tècnic/a d’empresa 

Suport administratiu 

Pressupost 

24.514,76€ AODL (2016-2020) 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

SOC 

Diputació de Girona 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre d’empreses que fan ús del centre 

- Valoració, per part de les empreses, dels serveis rebuts 

- Nombre de contactes i reunions entre el centre i les empreses 

- Nombre de consultes per part d’emprenedors/es 

- Nombre d’empreses establertes en el territori al cap de dos anys de la posada en marxa del centre 

Observacions 

Alguns exemples de centres d’atenció a l’empresa: 

- Oficina d’Atenció a l’Empresa de Gavà. Veure enllaç 

- Finestra única  empresarial a Castellar del Vallès. Veure enllaç 
- Altres municipis que tenen en funcionament un centre d’atenció a l’empresa són Sant Cugat del Vallès, 

Terrassa, Barcelona, Granollers i Manresa. 

 

http://www.castellarvalles.cat/Descriptius/llistat_resums/_bXwE1MRfVeAXxwIwQIXLYObXXdDNnisK
http://www.castellarvalles.cat/Descriptius/llistat_resums/_bXwE1MRfVeAXxwIwQIXLYObXXdDNnisK
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22. Adaptar el territori pel que fa a la dimensió de parcel·les i naus 

Nom del projecte 
Adaptar el territori pel que fa a la dimensió de parcel·les i naus 

Línia Estratègica L6. Omplir d’activitat econòmica els polígons del territori 

Objectiu estratègic Adequar els polígons per fer-los  més atractius 

Descripció general de l’actuació 

L’objectiu de l’actuació és que el territori que engloba els cinc municipis en el futur pugui assegurar diversitat 
d’oferta pel que fa a parcel·les i naus de diferents dimensions, per poder resoldre les necessitats d’espai de 
diferents tipologies d’empresa, i no només aquelles més grans. 

De forma més immediata, atesa la dificultat que comporta fer canvis d’aquest tipus en planejaments aprovats 

com els dels altres municipis, es tracta que el pla general de la Bisbal contempli dimensions mínimes més baixes, 
que complementin l’oferta que ja ofereixen els altres municipis. 

Per altra banda, si en els polígons dels altres municipis persisteixen les dificultats per trobar empreses grans que 
responguin a les característiques de les parcel·les i les naus que hi ha disponibles, caldrà valorar si hi ha opcions 
per adequar les dimensions a la demanda del mercat. 

Objectius 

- Reduir la dimensió mitjana de les parcel·les i naus 
disponibles en el conjunt del territori 

- Vetllar per la complementarietat entre l’oferta d’uns 
municipis i altres, i per la diversitat d’opcions 

- Oferir el màxim d’opcions per diferents tipologies 
d’empresa, més grans o més petites 

Resultats esperats  

- Adequació de les parcel·les disponibles en el 
conjunt de territori 

- Augment de l’ocupació de la zona industrial 
d’aquests municipis 

Activitats de l’actuació  

Incloure dimensions mínimes suficientment baixes en el Pla General de la Bisbal  

Estudiar les possibilitats de reduir la dimensió de les parcel·les i/o de subdividir naus grans en els polígons en 
què es consideri necessari 

Destinataris/àries 

Empreses que es vulguin instal·lar en el territori o que necessitin ampliar 

Emprenedors que vulguin crear una empresa 

Propietaris de parcel·les i naus 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Corçà i Forallac 

NEXES 

Altres agents implicats 

Ajuntaments de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura i Ullastret 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

1 Tècnic/a d’urbanisme 

Suport administratiu 

Pressupost 

-- 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Dimensió mínima de parcel·la en el Pla General de la Bisbal d’Empordà 

- Gestions realitzades per valorar les opcions de reduir les dimensions de les parcel·les i/o naus 

Observacions 

 

 



[Pla d’acció] Pàg. 52 

L7. CONSOLIDAR, EN ELS DIFERENTS ÀMBITS, EL SECTOR DE L’ARTESANIA 

 

OBJECTIU: MULTIPLICAR LES OPORTUNITATS DE VENDA 

 

23.  Plataforma d’artesans i artesanes 

Nom del projecte 
Plataforma d’artesans i artesanes 

Línia Estratègica L7. Consolidar, en els diferents àmbits, el sector de l’artesania 

Objectiu estratègic Multiplicar les oportunitats de venda 

Descripció general de l’actuació 

A través d’aquesta actuació es vol cohesionar i dinamitzar l’activitat artesana del territori (fem referència al sector 
professional artesà d’arts i oficis que treballen un producte propi), a la vegada que preservar els oficis locals, 
com pot ser la fabricació de ceràmica.  

En aquest sentit, primerament, es planteja realitzar una diagnosi del teixit artesanal del territori i un cens d’oficis 
i artesans en actiu, per conèixer bé la situació actual i poder dissenyar una bona planificació de futur. 

Objectius 

- Dinamitzar econòmicament el sector de l’artesania 
amb la ceràmica com a eix central 

- Cohesionar el sector i fomentar el treball en xarxa 

- Establir sinèrgies amb altres sectors econòmics 

- Facilitar la difusió, promoció i comercialització dels 
productes artesans 

- Fomentar l’associacionisme 

 

 

Resultats esperats  

- Reunions periòdiques per fer valoració del 
treball, definir estratègies i accions   

- Diagnosi i cens d’artesans de l’àmbit de treball 
d’aquest pla i també de la resta de comarca 

- Associació d’artesans d’arts i oficis 

- Tenir un paquet de mesures incentivadores 
definit. 

- Realitzar accions formatives adreçades a 
artesans d’arts i oficis 

- Oferta visible de productes turístics 

- Creació d’una pàgina web  

Activitats de l’actuació  

Cens d’artesans d’arts i oficis que aglutini tots els sectors  

Diagnosi i sessions de treball  participatiu per conèixer quina és la realitat actual de les empreses i comerços 
vinculats amb l’artesania per tal de definir accions concretes. Analitzar que s’ha fet fins ara i definir cap a on es 
vol anar. 

Habilitar un espai Showroom o sala d’exposicions permanent.  

Programa de formació específica dirigida a empreses artesanes d’arts i oficis (associacionisme, canals de 
comercialització, workshops) 

Nous productes turístics establint lligams i crear sinèrgies amb els sectors del turisme a través de la creació de 
rutes turístiques que incloguin visites als tallers d'artesania 

Creació d’una plataforma web dinàmica per donar visibilitat als artesans/es d’arts i oficis, els productes que 
elaboren i on es poden trobar/comprar, assistència a fires, cursos i tallers que imparteixen, entre altres.  

Destinataris/àries 

Artesans/es i empreses del sector ceramista i més en general a artesans/es d’arts i oficis dels 5 municipis 

Artesans/es de la resta de comarca del Baix Empordà 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 
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Nom del projecte 
Plataforma d’artesans i artesanes 

Altres agents implicats 

Associació d’Empresaris Artesans Ceramistes de la Bisbal i Comarca 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador 

Consultors experts en el camp de l’artesania d’arts i oficis 

Suport administratiu 

Pressupost 

20.539,39€ AODL (2016-2020) 

Cens i diagnosi:5.000€ 

Formació específica: 1.500€ 

Plataforma web:2.500€ 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

Diputació de Girona 

Generalitat de Catalunya  

 - Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 

 - SOC 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de reunions amb les empreses del sector 

- Nombre de participants a les sessions de treball 

- Nombre d’artesans que formen part de l’associació 

- Relació d’accions formulades i desenvolupades fruit de les reunions i sessions de treball 

- Disponibilitat de diferents eines: paquet d’incentius, pla de comunicació, pla de formació 

- Nombre d’assistents a les accions de formació i valoració posterior d’aquestes 

- Nombre d’artesans i empreses que s’acullen als productes turístics 

- Nombre de visites als tallers i valoracions del producte turístic 

- Variació en les vendes dels artesans i artesanes del territori 

Observacions 

http://www.pirineuart.cat/  Associació d’artesans de l’Alt Pirineu i Aran 

http://www.artesansdegracia.com/ Associació d’artesans del barri de Gràcia de Barcelona 

 

 

24.  Programa de millora de la competitivitat en el sector de l’artesania 

Nom del projecte 
Programa de millora de la competitivitat en el sector de l’artesania 

Línia Estratègica L7. Consolidar, en els diferents àmbits, el sector de l’artesania 

Objectiu estratègic Multiplicar les oportunitats de venda 

Descripció general de l’actuació 

A través de diferents actuacions com la recerca de noves estratègies de promoció, difusió, estudi i venda dels 
productes artesanals es vol aconseguir una millora de la competitivitat del sector de l’artesania i revaloritzar la 
cultura artesanal i tradicional del territori, entesa com a una activitat econòmica.  

Objectius 

- Dinamitzar el sector de l’artesania amb la ceràmica 
com a eix central 

- Millorar la competitivitat de la petita i mitjana 
empresa artesana 

- Cohesionar el sector i fomentar el treball en xarxa 

- Consolidar el comerç i el producte de proximitat 

Resultats esperats  

- Implementar el servei de “Bossa d’hores” 

- Reunions periòdiques entre els diferents agents 
del sector 

- Edició d’un catàleg d’artesans d’arts i oficis 

- Creació d’una pàgina web pròpia i dinàmica 

http://www.pirineuart.cat/
http://www.artesansdegracia.com/
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Nom del projecte 
Programa de millora de la competitivitat en el sector de l’artesania 

 

 

- Oferta visible de productes turístics  

- Manual de bones pràctiques per la organització 
i seguiment de la fira ARTESANA 

- Accions formatives dirigides al sector de 
l’artesania per a petites i mitjanes empreses 

- Tenir una imatge d’identitat territorial i de 
producte 

- Presència dels artesans a fires i mercats 
d’àmbit local català, espanyol i europeu 

- Formar part d’un programa – xarxa europea 

Activitats de l’actuació  

Programa de bossa d’hores de suport a l’artesania oferint assessorament individualitzat i específic a les empreses 
del sector artesà  

Internacionalització de petites i mitjanes empreses, promoció del treball en xarxa i intercanvi d’informació 

-Impuls de la fira ARTESANA que es celebra per Setmana Santa a la Bisbal d’Empordà perquè esdevingui un 
referent en el conjunt del territori, tant a nivell local com internacional.   

- Promoure la presència d’empreses i professionals a fires i mercats del món de l’artesania. Possibilitat 
d’organitzar un estand conjunt. 

-Establir vincles de l’Associació d’Empresaris Artesans Ceramistes de la Bisbal i Comarca a la Xarxa de ciutats 
ceramistes de l’Euroregió Pirineus – Mediterrània MediTerra.  

-Possibilitat de formar part com a soci d’un projecte europeu 

Introducció del producte a nous canals de comercialització 

-Millorar la difusió i promoció de l’artesania d’aquesta zona elaborant un catàleg d’artesans, empreses i comerços 
i també la creació d’una pàgina web pròpia i dinàmica.  

-Disseny d’un logotip i packaging que representi a l’artesania de la zona 

-Botiga localitzada en un punt estratègic de venda conjunta d’artesania 

-Comercialització del producte conjuntament amb el segell “Oficis singulars” d’Artesania Catalunya 

-Formació específica a les empreses i professionals oferint eines per posicionar el producte i l’empresa, conèixer 
el tipus de compradors, distribució del producte,... 

- Buscar aliances amb empreses presents a Nexes, per exemple les de disseny, per millorar el sector de l’artesania 

i també amb l’escola de ceràmica de la Bisbal 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Altres agents implicats 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Cambra de comerç de Palamós 

Associació d’Empresaris Artesans Ceramistes de la Bisbal i Comarca 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Personal tècnic 

Expert en artesania d’arts i oficis 

Suport administratiu 

Pressupost 

10.600,98€ AODL (2016-2017) 

Programa de bossa d’hores d’assessorament individualitzat: 6.000€ 

Elaboració catàleg conjunt: 1.500€ 

Disseny logotip i packaging: 1.000€ 
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Nom del projecte 
Programa de millora de la competitivitat en el sector de l’artesania 

Formació específca: 2.000€ 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

Diputació de Girona 

Generalitat de Catalunya: 

- SOC 
- Agència per a la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ) 
- Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 

 

Fons europeus: 

- Programa INTERREG  
- CTP – Comunitat de Treball dels Pirineus 

- Euroregió Pirineus Mediterrània 

- El Programa de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu (SUDOE) 
- Programa de Cooperació Transfronterera a la Conca Mediterrània 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre d’empreses interessades en la bossa d’hora 

- Nombre d’hores d’assessorament utilitzades 

- Valoració de l’assessorament obtingut 

- Nombre de reunions programades amb empreses i professionals del sector 

- Nombre de persones assistents a les reunions 

- Nombre de contactes fets per participar en un projecte europeu 

- Valoració dels resultats quantitatius de l’assistència a fires 

- Nombre de persones i professionals a qui es fa difusió d’ajuts, formació, ... 

- Nombre de persones que assisteixen als cursos de formació 

- Valoració dels cursos – aprofitament dels continguts 

- Variació en les vendes dels artesans i artesanes del territori 

Observacions 

http://www.anella.cat Portal de la competitivitat de Catalunya 

http://www.innocrafts.eu/ Polítiques empresarials innovadores en el sector de l’artesania 

Decàleg de bones pràctiques per a fires Decàleg de bones pràctiques per a fires 

 

 

OBJECTIU: CONSOLIDAR LA CERÀMICA COM A FACTOR QUE SINGULARITZA EL TERRITORI 

I “FA MARCA” 

 

25. Impuls del Museu de la Ceràmica  

Nom del projecte 
Impuls  del Museu de la Ceràmica 

Línia Estratègica L7. Consolidar, en els diferents àmbits, el sector de l’artesania 

Objectiu estratègic Consolidar la ceràmica com a factor que singularitza el territori i “fa marca” 

Descripció general de l’actuació 

El Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà està concebut perquè sigui un espai dedicat a la a la preservació, la 
conservació i la difusió del patrimoni material i cultural vinculat a la ceràmica bisbalenca. Actualment, el museu 
està temporalment tancat al públic a causa de les obres de rehabilitació de l’edifici. Aquestes es desenvoluparan 
en dos fases d’execució, la primera de les quals està prevista que s’acabi al 2015 amb la reobertura del museu 
que presentarà un nou projecte museogràfic i exposició permanent.  

El museu disposarà dels següents serveis: 

- Mediateca i centre de documentació especialitzat en ceràmica 

http://www.anella.cat/
http://www.innocrafts.eu/
http://www.idapa.cat/documents/decleg_de_bones_prctiques_20101021.pdf
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Nom del projecte 
Impuls  del Museu de la Ceràmica 

- Botiga-llibreria temàtica 

- Espai showroom d’exposició de peces contemporànies 

- Publicacions especialitzades 

- Concertació de visites guiades 

- Lloguer d’espais per a actes 

- Taller demostratiu artesà de fabricació de ceràmica 

- Serveis educatius i pedagògics  

- Activitats temporals: exposicions, conferències, audicions, etc. 

Objectius 

- Ser el centre de referència cultural de la ceràmica a 
Catalunya. 

- Identificar, seleccionar i preservar l’actual i futur 
patrimoni material i immaterial del procés de 
fabricació de la ceràmica des de 4 àmbits: la matèria 
prima, la ceràmica pre-industrials, ceràmica 
industrial i la ceràmica decorativa i artística. 

- Posar en valor el patrimoni cultural local. 

- Contribuir a dinamitzar el territori i l’activitat 
ceramista a La Bisbal. 

- Crear un producte turístic atractiu. 

Resultats esperats  

- Obrir pròximament el museu 

- Partida pressupostària per executar la segona 
fase de les obres 

- Que esdevingui un centre de recerca de 
referència en el camp de la ceràmica 

- Acords de col·laboració amb l’Associació de 
Ceramistes i amb l’Escola de Ceràmica, així com 
amb l’IES La Bisbal 

- Programa d’activitats i visites per atreure 
diferents públics 

- Disposar d’un pla de comunicació del museu.  

- Participació del museu com a soci d’un projecte 
europeu  

Activitats de l’actuació  

Seguiment de les obres d’acondicionament de l’edifici 

Programació d’activitats i previsió dels recursos humans i tècnics necessaris  

Treballar conjuntament amb l’Associació de ceramistes de la Bisbal i reforçar la marca “l’Autèntica” 

Establir sinèrgies de treball amb l’Escola de Ceràmica de la Bisbal  

Acords de col·laboració amb el CECAM perquè l’espai es converteixi en un centre de recerca i experimentació 

Oferir un programa d’activitats pedagògiques per atreure el públic escolar 

Elaborar un pla de comunicació per tal de donar visibilitat de l’equipament orientat tant a la població local a la de 
fora de la Bisbal i captar el màxim número de públic que visiti l’exposició i participi en els tallers.  

Participar en un projecte europeu vinculat a la ceràmica en el marc de l’Euroregió Pirineus Mediterrània o 
l’INNOCRAFT finançat pel programa INTERREG 

Destinataris/àries 

Empreses i artesans del sector 

Població local i de fora del territori, els potencials visitants 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà 

Altres agents implicats 

Ajuntaments de Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Associació d’Artesans de la Ceràmica de La Bisbal d’Empordà 

Empreses del sector 

Escola de la Ceràmica de la Bisbal  

IES La Bisbal 
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Nom del projecte 
Impuls  del Museu de la Ceràmica 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador del museu i guia del museu 

Serveis tècnics especialitzats externs (per activitats formatives, etc.) 

Pressupost 

Obres: 1.000.000€ per la 1a fase d’execució obres  

Funcionament quan es reobri (estimatiu): 70.000€ (sous a part) 

Fonts de finançament 

Recursos propis. 

Diputació de Girona. Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la 
memòria històrica, en el marc del Programa 'Indika'. Enllaç 

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.  

Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).  

Programa europeu Euroregió Pirineus Miediterrània. 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de reunions dutes a terme amb l’associació d’artesans de la ceràmica i l’escola de ceràmica de la 
Bisbal 

- Nombre d’assistents a les reunions 

- Variació en el nombre de visitants que rep el museu 

- Valoració de les visites 

- Nombre d’usuaris de les activitats del museu per anys 

- Valoració de les activitats per part dels usuaris 

- Valoració dels mitjans i canals de difusió utilitzats  

Observacions 

Xarxa de ciutats ceramistes de l’Euroregió 

 

  

http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=20&nivellId=&cid=72511&categoriaId=
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L8.  DOTAR LA BISBAL DE CAPITALITAT COMERCIAL I DE SERVEIS 

 

OBJECTIU: ATREURE MÉS COMPRADORS I VISITANTS 

 

26.  Millores a nivell de microurbanisme 

Nom del projecte 
Millores a nivell de microurbanisme 

Línia Estratègica L8. Dotar La Bisbal de capitalitat comercial i de serveis 

Objectiu estratègic Atreure més compradors i visitants 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació consisteix en portar a terme intervencions de millora urbana i estètica seguint els criteris del 
microurbanisme a diferents punts de la ciutat, especialment el Nucli Antic, l’eix de l’Aigüeta, el Passeig i les 
entrades del municipi. 

El microurbanisme es refereix a petits projectes de millora urbana, que no impliquen una inversió d’obra major, 
però que poden contribuir notablement a fer més atractius, agradables i còmodes els espais. Pot inclou millores 
a nivell d’espai públic (voreres, arbrat, jardineria, mobiliari urbà, senyalització ) com a nivell de façanes 
(rehabilitar i pintar).  

La jardineria hi juga un paper important, com es constata en moltes ciutats i pobles de països com França, i és 
un element que, amb un cost relativament baix, és d’una gran eficàcia a l’hora de modificar l’estètica d’un espai. 
En aquest sentit, unes de les activitats que es proposa és que la Bisbal promogui actuacions de millora en zones 
verdes i/o enjardinades per rebre la distinció de Vila Florida1.  

Igualment, en el cas de la Bisbal, és particularment rellevant vetllar per tal d’incorporar elements ceràmics (des 
de jardineres fins a elements ornamentals fets amb ceràmica vitriada) 

Objectius 

- Fer més atractives les entrades de la ciutat 

- Introduir elements verds i de jardineria que 
oxigenin, donin color i facin ombra 

- Millorar les voreres allà on sigui necessari 

- Millorar el mobiliari urbà, sobretot pel que fa a 
bancs en determinades zones com l’Aigüeta 

- Senyalitzar més clarament els eixos comercials 
principals 

- Millorar les façanes i l’estètica exterior dels 
comerços 

- Incentivar a la població en el projecte 
d’embelliment de la ciutat i crear un entorn de 
qualitat 

Resultats esperats  

A curt termini: 

- Voreres sense deficiències en la pavimentació. 

- Més carrers amb arbrat i  jardineres 

- Part de les façanes rehabilitades i/o pintades 

A mig termini: 

- Increment del nombre de visitants 

- Millora en les vendes dels comerciants de la 
zona 

Activitats de l’actuació  

Intervenció en voreres millores necessàries en pavimentació (valorar la possibilitat d’anivellar vorera i calçada) 

Millorar i fer visible la connexió directa entre els diferents aparcaments i els carrers comercials. Posar retolació 
indicativa. 

Posar elements de jardineria a diferents punts de la ciutat, especialment a les entrades i al Passeig i millorar les 
zones verdes existents 

Posar arbrat al carrer de l’Aigüeta, per introduir elements de verdor i per fer ombra a l’estiu, així com bancs per 
seure-hi. 

Concurs de façanes i balcons ornamentats amb flors  

Programa de suport a la rehabilitació i pintat de façanes i exteriors de comerços, que inclogui un paquet 
d’incentius. 

 

Destinataris/àries 

Visitants del municipi 
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Nom del projecte 
Millores a nivell de microurbanisme 

Comerciants 

Població de La Bisbal en general 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà 

Altres agents implicats 

Comerciants de La Bisbal d’Empordà 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic d’urbanisme 

Suport administratiu 

Pressupost 

Anivellament vorera i calçada: entre 130 i 170 € m2. 

Senyalització direccional: pot variar des de 120€ un cartell normalitzat fins a uns 850€ si es vol amb disseny 

concret, o una placa més gran amb fotos, text explicatiu... 

Jardineres: pot anar des de 200€ de fusta tractada fins a peces de més disseny  (fusta i acer o pedra artificial) uns 

1.100€ 

Banc col·locat:  pot anar des de 150€ si és un banc senzill, 230€ un banc metàl·lic fins a 1600 o 2000€ si són de 

pedra.   

Arbrat: cost mig d’entre 80 i 150 € per arbre 

Programa de suport a la rehabilitació i pintat de façanes i exteriors: l’ajut pot anar des dels 10€ m2 fins als 58€ 

m2 en funció de la tipologia de millora (estètica, recuperació d’elements arquitectònics o millora de les 

característiques constructives autòctones). 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

Pla de Barris 

Departament de Governació i Administracions Públiques: 

- Fons FEDER 

- Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 

Departament de Territori i Sostenibilitat: 

- Programa Pla de Barris 

- Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges  

- Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial  

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Superfície de vorera arreglada 

- Nombre d’arbres plantats 

- Nombre de jardineres distribuïdes al llarg dels carrers 

- Nombre de bancs col·locats 

- Nombre de rètols senyalitzadors  instal·lats 

- Nombre de façanes i exteriors arreglats 

- Nombre d’inscripcions al concurs de façanes i balcons florits 

- Valoració de les iniciatives presentades a concurs per part del jurat i veïns 

- Variació en la percepció del volum de visitants a l’Aigüeta al cap d’un any de finalització de les 
intervencions. 

- Variació en el volum de vendes dels comerciants 
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Nom del projecte 
Millores a nivell de microurbanisme 

Observacions 
1 Des de l’any 2011 a Catalunya, seguint el model francès, s’organitza el concurs Viles Florides on es premia la 
millora dels espais verds i els enjardinats dels pobles i ciutats catalans i es reconeix l’esforç dels municipis que 
aposten pels seus espais verds per dinamitzar l’economia i el turisme i millorar la qualitat de vida. . Referències: 

http://www.vilesflorides.cat/ 

http://www.villes-et-villages-fleuris.com/ 

 

Altres webs d’interès: 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/miniurbanisme-garantia-durbanisme-2368742 

http://mireiavalls.cat/2012/12/13/pte-plan-trazado-efimero-re-programacion-temporal-de-espacios-obsoletos/ 

http://www.destiempourbano.com/tag/microurbanisme/ 

http://vimeo.com/tag:microurbanisme 

 

 

27. Accions de millora urbana general 

Nom del projecte 
Accions de millora urbana general 

Línia Estratègica L8. Dotar La Bisbal de capitalitat comercial i de serveis 

Objectiu estratègic Atreure més visitants a l’eix de l’Aigüeta i el Passeig 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació recull aquelles accions de millora urbana amb projectes urbanístics concrets o d’altres d’ampli abast a 
incorporar en el POUM que poden contribuir a potenciar la ciutat a nivell turístic i comercial, tant aquelles 
centrades en l’eix Aigüeta-Passeig i el nucli antic, com aquelles més encaminades a elements de l’entorn del nucli 
urbà de la Bisbal. 

Objectius 

- Augmentar l’atractiu de la ciutat a través 
d’actuacions de millora urbana. 

- Redefinir els pols d’atracció comercial. 

- Unificació d’àmbits comercials i turístics. 

- Potenciar el riu Daró com a element pel gaudi 
ciutadà. 

- Reforçar, a través d’intervencions urbanístiques, 
activitats d’alt valor afegit vinculades amb el 
turisme. 

Resultats esperats  

- Millora urbanística del nucli antic. 

- Nova funció comercial en el Passeig Marimon 
Asprer i vincle amb el Nucli Antic. 

- Reposicionament del riu Daró com a espai de 
lleure i de recorregut turístic. 

- Millores de planejament urbanístic en relació a 
Castell d’Empordà i Sant Pol. 

 

Activitats de l’actuació Calendari 

Millores d’urbanització al Nucli Antic:  

Carrer dels Valls 2014 

Carrer del Call 2014-15 

Altres sense periodització: carrer Ample, carrer Valls d’en Colomer, carrer Cavallers, 
Plaça Nova 

2016-2020 

Potenciació de l’eix del Passeig Marimon Asprer, com a eix comercial i d’oci que relligui el 
C/Aigüeta – Zona Comercial Ceràmica amb el Nucli antic. 

Incorporació a la 
revisió del POUM. 

Termini 
d’aprovació 

definitiva, entre 
l’any 2014 i 2015. 

Potenciació del riu Daró com a eix natural per relligar els espais públics urbans amb la 
zona rural 

Potenciar urbanísticament les activitats amb valor afegit vinculades amb el turisme en les 
zones de sòl no urbanitzable del municipi. Castell d’Empordà i Sant Pol. 

Integrar en el POUM els elements patrimonials que defineixen el paisatge (masies, arbres 

monumentals, restes arqueològiques, …) o permeten el seu gaudi de forma sostenible 
(camins públics, ...) 

Destinataris/àries 

Població de La Bisbal en general 

Visitants 

http://www.vilesflorides.cat/
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/miniurbanisme-garantia-durbanisme-2368742
http://mireiavalls.cat/2012/12/13/pte-plan-trazado-efimero-re-programacion-temporal-de-espacios-obsoletos/
http://www.destiempourbano.com/tag/microurbanisme/
http://vimeo.com/tag:microurbanisme
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Nom del projecte 
Accions de millora urbana general 

Comerciants 

Entitat responsable 

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà 

Altres agents implicats 

Comerciants de La Bisbal d’Empordà 

Agents del sector turístic 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic d’urbanisme de la Bisbal  

Suport administratiu 

Pressupost 

Cost previst Carrer dels Valls: 359.841,31€ 

Cost previst carrer del Call i entorns: 230.000€ 

Fonts de finançament 

Recursos propis 

Departament de Governació i Administracions Públiques: 

- Fons FEDER 

- Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Superfície de carrers del Nucli Antic millorats urbanísticament 

- Noves activitats comercials i de serveis (bàsicament de restauració) obertes en el Passeig 

- Trams del riu Daró millorats pel gaudi ciutadà 

- Nombre d’elements patrimonials integrats en el POUM 

 

Observacions 

 

 

 

 

OBJECTIU: REVITALITZAR EL NUCLI ANTIC 

 

28.  Projecte Locals Buits 2.0 – Aixequem les persianes 

Nom del projecte 
Locals Buits 2.0 – Continuïtat de la campanya ‘Aixequem les persianes’ 

Línia Estratègica L8. Dotar La Bisbal de capitalitat comercial i de serveis 

Objectiu estratègic Revitalitzar el nucli antic 

 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació parteix de la iniciativa ‘Aixequem les persianes’, una campanya de dinamització comercials de locals 
buits que ja s’ha iniciat en el marc del Pla de Barris, i pretén reforçar-la i consolidar-la, amb la finalitat última 
que el nucli antic de la Bisbal esdevingui un centre comercial a cel obert. 

Es contemplen dues línies d’actuació: 

(a) Millora de la possibilitat d’ocupació dels locals (en aquells que s’ha detectat que són ocupables, 
aproximadament la meitat dels 50 que hi ha buits): 

- Acords amb propietaris per ‘Ús temporal dels locals’ mentre  no es lloguen o venen, per fer: 

Organització de show rooms o upmarkets aprofitant els locals buits (unes setmanes o dies, en períodes 
especials). Es proposa aprofitar especialment els dies de mercat, cercar aliances amb el mercat, i 
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Nom del projecte 
Locals Buits 2.0 – Continuïtat de la campanya ‘Aixequem les persianes’ 

potenciar la mostra de producte agroalimentari i d’elements d’artesania i ceràmica, tant de la Bisbal 
d’Empordà com dels municipis del voltant. 

Aprofitament de l’aparador per part d’altres comerços 

Exposicions  

- Impuls de micronegocis en base a lloguers molt barats durant un període de temps.  

- Altres formes d’incentivar l’activitat: carències en el pagament d’impostos, ajust o bonificacions per 
rehabilitar façanes i locals en planta baixa, etc. 

(b) Millora de la imatge del centre comercial 

- Accions de millora estètica dels locals comercials en disposició per tal d’unificar la imatge conforme es lloga 

- Mentre no es lloga i, sobretot, en aquells que no estan en disposició de ser llogats per motius diversos, 
composar vinils que tapin l’interior dels locals, amb elements decoratius. O bé pintar les persianes/portes 
dels locals buits com si hi hagués encara activitat.  

Objectius 

- Omplir de nova activitat aquells locals que són 
susceptibles de ser llogats o traspassats 

- Donar al nucli antic una imatge de dinamisme 
comercial 

- Contribuir a visibilitzar l’artesania, sobretot 
ceràmica, i el producte agroalimentari com a valors 
clau del territori. 

Resultats esperats  

- Inici de nova activitat en locals que actualment 
estan buits. 

- Realització de diverses activitats de 
dinamització comercial al llarg de l’any 

- Increment del nombre de clients als comerços 
del nucli antic. 

Activitats de l’actuació  

Contacte amb els propietaris de locals buits per plantejar el projecte, tant aquells de locals que són llogables com 
aquells que no (ja que algunes de les actuacions de millora estètica els poden afectar) 

Organització d’activitats d’ús temporal dels locals buits 

Programa d’impuls de micronegocis en base a lloguers molt barats durant un període de temps o altres formes 
d’incentiu econòmic per l’inici d’activitats 

Definició d’una pauta de mínims quant a la imatge dels locals que es van llogant 

Campanya de redecoració exterior de locals buits, per donar vida a partir de la imatge d’activitat 

Destinataris/àries 

Propietaris de locals buits 

Potencials emprenedors de comerç 

Propietaris de locals en funcionament que vulguin fer més visible la seva activitat 

Artesans i elaboradors de producte agroalimentari que vulguin mostrat el seu producte 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà  

Altres agents implicats 

Associació de comerciants de la Bisbal d’Empordà 

Ajuntaments de Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador 

Expert en imatge i comunicació 

Suport administratiu 

Pressupost 

1.987,68€ AODL (2015) 

Campanya de redecoració exterior de locals buits: 1.000€ 
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Nom del projecte 
Locals Buits 2.0 – Continuïtat de la campanya ‘Aixequem les persianes’ 

Fonts de finançament 

Pla de Barris – Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, del Departament d’Empresa i Ocupació 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de propietaris contactats 

- Nombre d’activitats d’ús temporal de locals buits realitzades 

- Nombre de vinils i altres elements decoratius col·locats 

- Relació i nombre de micronegocis iniciats 

- Evolució en el nombre de locals buits al final del període d’actuació 

Observacions 

Veure experiències al Regne Unit: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2407935/High-Street-brought-life-art-Boarded-shops-recession-hit-
town-painted-look-like-theyre-business.html 

http://emptyspaces.culturemap.org.au/book/export/html/2305 

Veure projecte de micronegocis  impulsat a Igualada: http://www.diba.cat/web/comerc/llistabutlletins/-
/butlletidigital/detallIndex/ECOMERCA/60/28100 

 

29.  Emprenedors pel relleu generacional 

Nom del projecte 
Emprenedors pel relleu generacional 

Línia Estratègica L8. Dotar La Bisbal de capitalitat comercial i de serveis 

Objectiu estratègic Revitalitzar el nucli antic 

 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació pretén donar sortida en aquells negocis que es veuen abocats a tancar perquè els propietaris es jubilen 
i no tenen ningú disposat a continuar amb el negoci, problema especialment acusat en el sector de la ceràmica. 

L’actuació parteix de la problemàtica al nucli antic de La Bisbal, però s’estén al conjunt dels cinc municipis. 

L’actuació contempla dues línies de treball: 

- Promoure el coneixement i l’ús de la plataforma virtual Reempresa per part dels negocis que tenen aquesta 
problemàtica, en col·laboració amb l’Oficina de Reempresa de Girona (o bé sol·licitant directament  ser Punt 
d’informació Reempresa; ara a la província n’hi ha només a Figueres i a Santa Coloma de Farners) 

- Paral·lelament, portar a terme una acció més proactiva de buscar gent que vulgui  engegar algun tipus 
d’activitat, o gent que tingui la capacitat per fer-ho però que potser no s’ho hagi plantejat, i oferir-los la 
possibilitat que prenguin el relleu d’algun d’aquests negocis, donant-los la formació necessària si és el cas, 
en col·laboració amb els negocis interessats.  

El primer punt de cerca és el propi servei de suport als emprenedors que es presta en el territori des del 
Consell Comarcal, o l’Escola de Ceràmica, però es pot estendre més enllà, en col·laboració amb la mateixa 
OTG, amb altres serveis locals de la comarca, amb les borses de treball d’organitzacions patronals com FOEG, 
o amb la Universitat de Girona. 

Objectius 

- Afavorir el relleu dels negocis del nucli antic que 
poden desaparèixer 

- Oferir una oportunitat a persones que es troben 
sense feina o que volen canviar de feina 

- Posar en contacte potencials emprenedors i 
empreses que no tenen relleu generacional 

- Mediar per tal que les negociacions fructifiquin i 
s’arribi a acords. 

Resultats esperats  

- Identificació d’uns 10 negocis interessats en el 
programa 

- Identificació d’uns 10  potencials emprenedors 
interessats en el programa 

- 7 processos assessorats 

- 4 negocis troben el relleu 

Activitats de l’actuació  

Campanya per la identificació de negocis amb problemes de relleu generacional que es vulguin sumar al 
programa, per tots els mitjans a l’abast: premsa, ràdio, rètols als carrers, reunions informatives, web.  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2407935/High-Street-brought-life-art-Boarded-shops-recession-hit-town-painted-look-like-theyre-business.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2407935/High-Street-brought-life-art-Boarded-shops-recession-hit-town-painted-look-like-theyre-business.html
http://emptyspaces.culturemap.org.au/book/export/html/2305
http://www.diba.cat/web/comerc/llistabutlletins/-/butlletidigital/detallIndex/ECOMERCA/60/28100
http://www.diba.cat/web/comerc/llistabutlletins/-/butlletidigital/detallIndex/ECOMERCA/60/28100
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Nom del projecte 
Emprenedors pel relleu generacional 

Campanya per la captació d’emprenedors interessats: principalment xarxes socials, premsa i contacte amb tots 
els organismes que treballin amb gent que cerca feina i emprenedors. 

Donar a conèixer i promoure l’ús del Centre Reempresa de Catalunya, que opera virtualment, en col·laboració 
amb l’oficina de Girona (que gestiona cp’Ac) 

Gestions amb la Diputació de Girona per establir un conveni per esdevenir Punt d’atenció del Centre Reempresa 
de Catalunya (comunicant prèviament l’interès a cp’Ac, que és qui gestiona l’Oficina Reempresa de Girona ) 

Sessions de networking, per posar en contacte els propietaris dels negocis i els possibles emprenedors i detectar 
interessos (amb el suport de professionals) 

Assessorament i mediació entre propietaris i persones interessades en agafar el relleu, per tal que s’acabi 
concretant un acord. 

Suport en la formació dels candidats, si és el cas. Pot consistir en l’organització d’una formació determinada si hi 
ha una mínima massa crítica o en el suport a empresari i emprenedor per trobar les vies perquè la persona faci 
la formació (gestió del crèdit de formació si es contracta la persona en un primer període, o formació 
subvencionada, etc., o bé formació en el lloc de treball en un primer temps amb contracte de pràctiques) 

Destinataris/àries 

Empreses dels cinc municipis que els manqui relleu generacional 

Emprenedors o potencials emprenedors, del territori o de fora d’aquest 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà 

Altres agents implicats 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Cambra de Comerç de Palamós 

OTG 

FEOG 

Universitat de Girona 

Centre Reempresa de Catalunya 

Ajuntaments de Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador 

Suport extern per dinamització de networking i assessoraments individuals 

Suport administratiu 

Pressupost 

9.607,13€ AODL (2015-2017) 

Suport professional extern: 4.000€ 

Fonts de finançament 

SOC 

Diputació de Girona 

Fons Europeus 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre d’empreses interessades en el programa 

- Nombre de persones – potencials emprenedors -  interessades en el programa 

- Nombre de participants a les sessions de networking 

- Nombre de processos assessorats 
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Nom del projecte 
Emprenedors pel relleu generacional 

- Percentatge i tipologia de negocis que troben relleu 

- Nombre d’altes a la platafora Reempresa 

Observacions 

El Centre de Reempresa de Catalunya és un sistema pel qual un empresari o empresària que vol cedir la seva 
empresa a un altre perquè continuï amb l'activitat té la informació al seu abast de com fer-ho, pot sol·licitar 
assessorament i col·laboració d'un consultor especialitzat i pot fer la seva oferta per Internet. Es un programa 
impulsat per la patronal  Cecot, amb la col·laboració de cp’Ac i amb el suport del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb cofinançament FEDER. Veure www.reempresa.org 

 

OBJECTIU: DOTAR TOT L’ÀMBIT TERRITORIAL D’UNA BONA OFERTA DE SERVEIS A LES 

PERSONES 

 

30.  Pla de dinamització del sector dels serveis a les persones 

Nom del projecte 
Pla de dinamització del sector dels serveis a les persones 

Línia Estratègica L8. Dotar La Bisbal de capitalitat comercial i de serveis 

Objectiu estratègic Dotar tot l’àmbit territorial d’una bona oferta de serveis a les persones 

Descripció general de l’actuació 

En un context demogràfic com el de l’àmbit format pels cinc municipis del Pla, en què augmenta  el pes de la 
població més envellida però també la població infantil, el sector del servei a les persones pren una creixent 
rellevància. Al mateix temps, és un sector que pot oferir oportunitats d’ocupació pels col·lectius més allunyats 
del mercat de treball, en especial les dones majors de 45 anys. 

Aquesta actuació pretén dinamitzar aquest sector, partint del coneixement sobre la seva realitat actual,  posant 
en contacte els diferents actors que hi operen per tal de fer xarxa, oferint recursos tècnics, formatius i 
d’assessorament empresarial i fomentant l’emprenedoria en aquest sector. 

S’entén sector de serveis a les persones en sentit ampli: tot el que fa referència a gent gran, infància, persones 
amb discapacitat i altres persones amb necessitats de suport, però també pot incloure els serveis mèdics i 
d’atenció psico-social. 

Objectius 

- Conèixer la realitat del sector a la 
zona 

- Promoure la creació d’ocupació  

- Promoure la iniciativa emprenedora 
en el sector, amb diferents models 
(autoocupació, cooperatives, etc.) 

- Donar una cobertura adequada a les 
necessitats d’atenció de la població 

- Vetllar per tal que el territori compti 
amb professionals dels diferents 
àmbits. 

- Afavorir l’articulació del sector i la 
planificació coordinada entre els 
agents que el configuren 

Resultats esperats  

- Disposar d’una diagnosi que permeti conèixer bé el sector 

- Reforç del vincle entre els agents del sector i entre aquests i 
l’administració local 

- Posada en marxa d’experiències d’emprenedoria en el sector 

- Disposar d’un pla de formació i qualificació en el sector 

- Posada en marxa de formació específica en el sector  

Activitats de l’actuació  

Diagnosi sobre la situació del sector en el territori i a la comarca, que permeti identificar tots els agents que hi 
ha, conèixer les mancances i necessitats no cobertes i identificar oportunitats de futur. 

Jornada sobre el sector i les oportunitats de negoci i d’ocupació que pot generar, orientada a emprenedors, 
empresaris, tècnics i professionals que treballen en l’atenció a les persones, tant del territori com de fora d’aquest. 
Es donarà també informació sobre l’oferta de locals i immobles buits que poden ser d’interès pel sector. 

Creació d’una comissió o plataforma d’agents del sector, a partir del treball amb ells que ja s’haurà fet amb les 
activitats anteriors, i elaboració d’un catàleg integral de l’oferta disponible 

http://www.reempresa.org/participa/_fWcC1xnLl6rr4ZV1x3M4KejhLqWpFZB7
http://www.reempresa.org/participa/_fWcC1xnLl6rr4ZV1x3M4KejhLqWpFZB7
http://www.reempresa.org/
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Nom del projecte 
Pla de dinamització del sector dels serveis a les persones 

Projecte pilot d’emprenedoria i cooperativisme en el sector, especialment per dones 

Pla de qualificació i formació en el sector dels serveis a les persones 

Assessorament empresarial especialitzat, dotant el personal que actualment es dedica a l’atenció a l’empresa de 
la formació necessària sobre el sector i informant empreses i professionals que tenen aquest recurs a la seva 

disposició 

Suport a l’activitat de professionals lliberals en el territori, ja sigui afavorint que s’hi instal·lin o bé que donin 
cobertura a través d’altres fórmules, com la virtual per exemple. Mesures per atreure professionals lliberals poden 
ser: suport a la cerca de locals d’ús compartit, en què es pot compartir també el personal de suport, suport a la 
difusió de la seva activitat a escoles i altres equipaments, organització de jornades per donar-los a conèixer de 
forma col·lectiva, etc. 

Destinataris/àries 

Població de La Bisbal amb necessitats de suport 

Calendari d’execució 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Entitat responsable 

Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret 

Altres agents implicats 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Empreses del sector 

OTG 

Recursos humans, tecnològics i de serveis 

Tècnic coordinador 

Suport administratiu 

Pressupost 

9.938,42€ AODL (2016-2017) 

8.000€ per la diagnosi 

2.000€ per la jornada 

6.000€ pel Pla de qualificació i formació 

10.000€per projecte pilot d’emprenedoria 

Fonts de finançament 

SOC 

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre i relació d’agents contactats per les diferents activitats 

- Perfil i nombre de participants a la jornada 

- Nombre de persones formades en el sector 

- Nombre de professionals i empreses assessorats 

- Nombre i tipologia d’iniciatives emprenedores engegades 

- Nombre de noves activitats del sector obertes 

- Evolució de les contractacions en el sector 
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Nom del projecte 
Pla de dinamització del sector dels serveis a les persones 

Observacions 

Encara que el context és diferent, és d’interès veure l’experiència que s’està portant a terme de dinamització 
d’aquest sector al Pirineu lleidatà,  al voltant de les dones: Dones de Muntanya, serveis d’atenció a les persones 
grans en zones de muntanya del Pirineu lleidatà, http://www.fmr.cat/projecte/dones-de-muntanya/ 

Veure Estudi prospectiu sobre les necessitats de qualificació i l’ocupació en el sector Serveis a les Persones a la 

província de Barcelona, elaborat per la Diputació de Barcelona l’any 2005 , i els informes elaborats l’any 2009 

per diversos ajuntaments sobre les necessitats d’atenció a les persones del territori, en el marc del Projecte 

IloQUID. Veure com a exemple el de l’Ajuntament de Mataró 

http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/publicacions/pacte_ocupacio/docs/Informe_deteccio_necess

itats_Iloquid_Maresme_Desembre_de_2009.pdf 

http://www.fmr.cat/projecte/dones-de-muntanya/
http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/publicacions/pacte_ocupacio/docs/Informe_deteccio_necessitats_Iloquid_Maresme_Desembre_de_2009.pdf
http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/publicacions/pacte_ocupacio/docs/Informe_deteccio_necessitats_Iloquid_Maresme_Desembre_de_2009.pdf
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CALENDARI GLOBAL 

 

 

 

 

Actuacions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1.Disseny del  model  de gestió de les  pol ítiques  de DLiO en el  terri tori

2.Consel l  d’iniciatives  econòmiques  de tot l ’àmbit terri toria l : Espai  Empresa

3. Formació pel  trebal l

4. Suport a  l ’acreditació de competències

5. Prospecció d’empreses  des  dels  serveis  públ ics  d’ocupació

6. Foment de la  contractació de joves

7. Acompanyament emocional

8. Banc del  Temps: orientació i  guiatge a  canvi  de serveis

9. Foment de la  demanda d’energies  renovables

10. Articulació de l ’oferta  d’energies  renovables

11. Xarxa  per la  comercia l i tzació i  la  promoció del  producte 

agroal imentari  de proximitat i  de qual i tat

12. Suport a l  producte industria l  sostenible 

13. Turisme actiu i  fami l iar

14. Promoció d’a l lotjament per turisme actiu i  fami l iar 

15. Pla  de comunicació turís tica  conjunt

16. Cicle primavera-tardor dels  5 municipis

17. Plataforma de coordinació i  mancomunació de serveis

18.Pla  de mi l lora  de les  telecomunicacions  i  les  comunicacions  viàries

19.Promoció dels  pol ígons  i  a l tres  zones  d’activi tat econòmica

20.Mi l lora  de l ’access ibi l i tat a ls  pol ígons  i  zones  d’activi tat econòmica

21.Centre d’atenció a  l ’empresa comparti t

22. Adaptar el  terri tori  pel  que fa  a  la  dimens ió de parcel ·les  i  naus

23.  Plataforma d’artesans  i  artesanes

24. Programa de mi l lora  de la  competitivi tat en el  sector de l ’artesania

25. Articulació del  Museu de la  Ceràmica  com a  referent en el  terri tori

26. Mi l lores  a  nivel l  de microurbanisme

27. Accions  de mi l lora  urbana general

28. Projecte Locals  Buits  2.0 – Aixequem les  pers ianes

29. Emprenedors  pel  rel leu generacional

30. Pla  de dinamització del  sector dels  serveis  a  les  persones
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COST DE PERSONAL AODL PER ACCIÓ 
Nota: A partir de 2016 es comptabilitzen dos AODLs per poder assumir la càrrega de feina i per poder respondre als perfils necessaris: una persona més dedicada a 

l’àmbit d’empresa i una persona més orientada a l’àmbit de territori, turisme i persones. 

 

Fases  i  tasques 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

1.Disseny del  model  de gestió de les  pol ítiques  de DLiO en el  terri tori 1.325,12       -              -              -              -              -              -              1.325,12      

2.Consel l  d’iniciatives  econòmiques  de tot l ’àmbit terri toria l : Espai  Empresa 1.325,12       662,56      1.325,12   1.325,12   1.325,12   1.325,12   1.325,12   8.613,29      

3. Formació pel  trebal l -                  -              -              -              -              -              -              -                 

4. Suport a  l ’acreditació de competències -                  -              -              -              -              -              -              -                 

5. Prospecció d’empreses  des  dels  serveis  públ ics  d’ocupació -                  1.656,40   662,56      662,56      662,56      662,56      662,56      4.969,21      

6. Foment de la  contractació de joves -                  -              5.300,49   662,56      -              -              -              5.963,05      

7. Acompanyament emocional -                  -              -              -              -              -              -              -                 

8. Banc del  Temps: orientació i  guiatge a  canvi  de serveis -                  3.312,80   3.312,81   2.650,24   2.650,24   3.312,81   3.312,81   18.551,71    

9. Foment de la  demanda d’energies  renovables -                  3.312,80   4.637,93   3.975,37   5.963,05   8.613,29   8.613,29   35.115,73    

10. Articulació de l ’oferta  d’energies  renovables -                  3.312,80   4.637,93   3.975,37   5.963,05   7.950,73   7.950,73   33.790,61    
11. Xarxa  per la  comercia l i tzació i  la  promoció del  producte agroal imentari  de 

proximitat i  de qual i tat -                  -              4.637,93   4.637,93   6.625,61   5.300,49   5.300,49   26.502,44    

12. Suport a l  producte industria l  sostenible -                  -              4.637,93   5.963,05   6.625,61   7.288,17   7.288,17   31.802,93    

13. Turisme actiu i  fami l iar -                  2.650,24   2.650,24   2.650,24   5.963,05   5.300,49   5.300,49   24.514,76    

14. Promoció d’a l lotjament per turisme actiu i  fami l iar -                  2.650,24   1.987,68   2.650,24   4.637,93   5.300,49   5.300,49   22.527,07    

15. Pla  de comunicació turís tica  conjunt -                  -              3.975,37   -              -              -              -              3.975,37      

16. Cicle primavera-tardor dels  5 municipis -                  1.656,40   1.987,68   1.987,68   3.975,37   5.300,49   5.300,49   20.208,11    

17. Plataforma de coordinació i  mancomunació de serveis -                  2.981,52   3.312,81   3.312,81   3.312,81   5.300,49   5.300,49   23.520,91    

18.Pla  de mi l lora  de les  telecomunicacions  i  les  comunicacions  viàries -                  1.987,68   1.987,68   2.650,24   3.975,37   -              -              10.600,98    

19.Promoció dels  pol ígons  i  a l tres  zones  d’activi tat econòmica -                  3.312,80   3.975,37   5.300,49   4.637,93   -              -              17.226,59    

20.Mi l lora  de l ’access ibi l i tat a ls  pol ígons  i  zones  d’activi tat econòmica -                  -              662,56      -              -              -              -              662,56          

21.Centre d’atenció a  l ’empresa comparti t -                  -              1.325,12   2.650,24   5.963,05   7.288,17   7.288,17   24.514,76    

22. Adaptar el  terri tori  pel  que fa  a  la  dimens ió de parcel ·les  i  naus -                  -              -              -              -              -              -              -                 

23.  Plataforma d’artesans  i  artesanes -                  -              4.637,93   5.300,49   3.975,37   3.312,81   3.312,81   20.539,39    

24. Programa de mi l lora  de la  competitivi tat en el  sector de l ’artesania -                  -              4.637,93   5.963,05   -              -              -              10.600,98    

25. Articulació del  Museu de la  Ceràmica  com a  referent en el  terri tor -                  -              -              -              -              -              -              -                 

26. Mi l lores  a  nivel l  de microurbanisme -                  -              -              -              -              -              -              -                 

27. Accions  de mi l lora  urbana general -                  -              -              -              -              -              -              -                 

28. Projecte Locals  Buits  2.0 – Aixequem les  pers ianes -                  1.987,68   -              -              -              -              -              1.987,68      

29. Emprenedors  pel  rel leu generacional -                  3.644,08   2.650,24   3.312,81   -              -              -              9.607,13      

30. Pla  de dinamització del  sector dels  serveis  a  les  persones -                  -              3.312,81   6.625,61   -              -              -              9.938,42      
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MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 
 

El  seguiment i l’avaluació del Pla s’articularan sobre tres eixos: 

 D’una banda, un espai de debat públic-privat a nivell de tots els municipis, iniciat ja amb la 

jornada del 25 de setembre de 2013, donant-li entitat com a Espai Empresa i que permeti 

anar concretant possibilitats de tirar endavant projectes conjuntament i fer-ne el seguiment. 

L’Espai Empresa inclourà a tots els agents econòmics privats i públics del territori, en canvi 

es crearan Grups de Treball adhoc com a espais de reflexió, intercanvi i treball, organitzats 

en funció dels projectes a impulsar arran de les conclusions de la diagnosi i de les línies 

d’actuació del Pla estratègic, per sectors i subsectors econòmics, per serveis, tipus 

d’empresa, productes, entre d’altres.  

 

 D’altra banda, es seguirà treballant també en el nivell polític entre els diferents ajuntaments, 

per veure com es pot plasmar la cooperació per poder portar a terme polítiques de promoció 

econòmica i ocupació de manera més sostenible i eficient. Per això hi seguirà havent un espai 

cenyit als responsables polítics dels ens locals, el Grup Impulsor del Pla Estratègic. 

 

 Finalment, en motiu de debatre els continguts que s’han anat generant amb el Pla Estratègic, 

s’ha produït també de forma espontània un espai de debat tècnic entre els responsables 

dels serveis de promoció econòmica i ocupació de La Bisbal d’Empordà, del Consell Comarcal 

del Baix Empordà i de l’equipament Nexes de Forallac, que es vol mantenir també amb 

aquest nou procés al llarg de 2014. 

A la finalització dels treballs de redacció del present Pla d’acció, el territori compta ja amb una nova 

subvenció del SOC per poder tirar endavant la dinamització de tots aquests espais al llarg de 2014. 

El que es preveu és el següent: 

 Portar a terme 4 reunions amb el Grup Impulsor. 

 Fer al llarg de l’any 3 sessions de l’Espai Empresa, amb totes les empreses  i persones 

participants, amb dues rondes de grups de treball focalitzats en els temes que es decideixin. 

 Fer el seguiment a nivell tècnic un cop al trimestre. 

Complementàriament, es volen realitzar jornades temàtiques amb espais de networking, xerrades 

amb persones expertes i presentacions d’experiències interessants per part d’empreses i 

emprenedors, entre d’altres. 

Les eines que s’utilitzaran pel seguiment i l’avaluació seran les següents: 

 Un quadre de comandament amb els indicadors de seguiment i avaluació recollits a cada 

fitxa d’acció del Pla 

 El calendari 

 El pressupost 

 Un quadre de comandament amb 10-12 indicadors estratègics del territori, que s’elaborarà 

a partir dels indicadors que ja recull la diagnosi del pla estratègic 

 


