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1. Objectius i metodologia

Planificació estratègica de la unitat d’Ocupació i 
Emprenedoria de la Diputació de Tarragona 2018-2023



Objectius

 El projecte té l’objectiu de definir un pla 
d’actuació a nivell de la unitat d’Ocupació i 
Emprenedoria, en el marc del Pla Estratègic de 
la Diputació de Tarragona, sota els principis 
de la col·laboració i concertació entre els 
principals agents econòmics del territori.

 El projecte servirà per detectar, seleccionar  i 
especificar els projectes i accions més 
adequats per millorar el suport que presta la 
unitat als agents del territori amb 
competència en matèria d’Ocupació i 
Emprenedoria. 
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Definir un pla 
d’actuació

Afavorir els 
processos 

de 
concertació

Detectar 
projectes 

estratègics



Metodologia

 Anàlisi de les dinàmiques socioeconòmiques.

 Aprofundiment mitjançant fonts primàries. 

 Anàlisi DAFO. 

 Disseny de les línies estratègiques. 

 Descomposició de l’estratègia en programes i 
projectes concrets. 

Diagnosi 
socioeconòmica

Enquestes i 
entrevistes

Anàlisi DAFO 

Estratègia

Disseny del pla 
d’actuació
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Resultats esperats

 Obtenció d’un pla d’actuació, amb una durada 
de 5 anys i format per accions concretes, 
orientades a guiar l’acció de la unitat 
d’Ocupació i Emprenedoria. 

 Aprofundiment en les relacions de cooperació 
i col·laboració entre els agents amb 
competència en matèria de Polítiques Actives 
d’Ocupació de la demarcació de Tarragona. 

 Reconeixement a les necessitats del territori i 
millora del suport de la Diputació en matèria 
de Polítiques Actives d’Ocupació. 

Pla d’actuació

Suport a 
l’administra

ció local

Cooperació i 
col·laboració

Necessitats 
del territori
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7 2. Principals resultats de la diagnosi 
socioeconòmica
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Població concentrada als 
municipis costaners

Desigualtat en la  distribució de 
les rendes

Estancament del creixement 
demogràfic

Demografia
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Estancament de la taxa 
d’ocupació 

(població ocupada / població de 16 anys i més)

Mercat de treball estacional, però 
amb diferències importants 

segons la comarca

Ocupació concentrada al sector 
dels serveis, però per sota de la 

mitjana catalana

Mercat
de treball



10

Atur per sobre de la mitjana, però 
amb importants diferències 

segons la comarca 

Un 35,9% de les persones 
aturades fa més d’un any que 

estan inscrites

Evolució general a la reducció de 
l’atur, seguint la tendència 

catalana

Atur
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Lenta recuperació en el número 
d’empreses

El 84% té 2 o menys assalariats i 
el 96,1% no arriba a 10

Persones físiques i SL són el 
87% de les activitats

Demografia 
empresarial
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Domini del sector serveis

Creixement de la construcció i 
regressió de la manufactura

Només el sector comerç 
representa el 24% del total 
d’empreses i el 16,9% de 

l’afiliació

Secció Comptes de 
cotització Afiliació total Creixement nº 

empreses
Creixement  

afiliació

Energia elèctrica i gas 0,1% 0,5% 30,6% 33,7%

Agricultura, ramaderia i pesca 1,4% 2,4% 27,3% 35,1%

Hostaleria 13,6% 8,5% 16,7% 10,7%

Comerç a l’engròs i al detall 24,5% 17,8% 16,2% 11,6%

Activitats financeres i d’assegurances 1,3% 1,4% 14,1% 31,9%

Construcció 10,4% 7,7% 13,5% 22,9%

Aigua, sanejament i gestió de residus 0,5% 1,2% 10,9% 11,3%

Altres serveis 6,2% 3,3% 9,7% -14,3%

Transport i emmagatzematge 4,8% 5,1% 8,8% 25,4%

Activitats immobiliàries 2,3% 0,7% 8,4% 13,2%

Activitats professionals i tècniques 6,0% 4,6% 8,1% 26,1%

Educació 2,9% 4,6% 6,4% 32,7%

Informació i comunicacions 1,3% 1,2% 6,0% 22,6%

Activitats sanitàries i serveis socials 3,4% 8,9% 5,0% 10,1%

Activitats artístiques i d’entreteniment 2,4% 2,0% 3,2% 11,3%

Activitats de les llars 1,8% 0,2% 0,8% 19,5%

Activitats administratives i auxiliars 5,0% 6,7% 0,2% 13,5%

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 3,8% 8,5% 0,0% -0,5%

Indústries extractives 0,1% 0,1% -5,3% -5,7%

Indústries manufactureres 8,2% 14,8% -6,9% -13,5%

No classificats 0,0% 0,0% - -

Organismes extraterritorials 0,0% 0,0% - -

Total 100,0% 100,0% 6,5% 16,8%

Activitat 
empresarial

* Dades corresponents al període 2013-2017
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Presència de sectors innovadors, 
tot i que encara per sota la 

mitjana

Als serveis, destaquen la recerca 
i el desenvolupament i les TIC.

A la indústria, presència de la 
farmacèutica, informàtica i 

electrònica. 

Nivell tecnològic de 
l’empresa industrial

Tarragona Catalunya

Afiliació Empreses Afiliació Empreses

No tecnològica 10,8% 8,5% 6,9% 4,6%

Baixa 34,2% 46,2% 36,9% 43,1%

Mitjana baixa 28,6% 31,2% 24,3% 33,8%

Mitjana alta 25,2% 12,5% 25,5% 15,6%

Alta 1,2% 1,6% 6,4% 2,8%

Total indústria 46.035 2.272 475.310 25.382

Relació amb el 
coneixement de 
l’empresa de serveis 

Tarragona Catalunya

Afiliació Empreses Afiliació Empreses

No basada en el 
coneixement 53,6% 69,0% 51,2% 65,4%

Basada en el 
coneixement 43,8% 29,4% 44,1% 31,6%

Alta o punta 2,7% 1,6% 4,6% 3,0%

Total serveis 204.174 19.989 2.480.260 204.623

Innovació i 
empresa



Domini de la contractació al 
sector serveis, més la indústria 
al Camp i l’Agricultura a l’Ebre
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Diferències molt importants en la 
contractació indefinida segons la 

comarca

La contractació temporal, cada 
vegada de menys durada

Demanda
d’ocupació
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Domini de la contractació entre 
la població de menor nivell 

formatiu

La contractació indefinida, tot i 
que mostra l’efecte de la 

formació superior, aquest és 
molt menys intents que a la 

mitjana

Formació 
i contractació
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Domini de les contractacions per 
ocupacions elementals

La contractació indefinida, 
reservada als directors i gerents 

(CCO1)

Ocupació 
i contractació

Llegenda
CCO-0 Ocupacions militars (exclòs, per 
mínima significació); CCO-1 Directors i 
gerents; CCO-2 Tècnics i professionals 
científics i intel·lectuals; CCO-3 
Tècnics i professionals de suport; CCO-
4 Empleats comptables, administratius 
i altres d’oficina; CCO-5 Treballadors 
dels serveis de la restauració, 
personals, protecció i venedors; CCO-6 
Treballadors qualificats en activitats 
agrícoles, ramaderes, forestals i 
pesqueres; CCO-7 Artesans i 
treballadors qualificats de les 
indústries manufactureres i la 
construcció; CCO-8, Operadors 
d’instal·lacions i maquinària, i 
muntadors; CCO-9 Ocupacions 
elementals. 
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Planificació estratègica de la unitat d’Ocupació i 
Emprenedoria de la Diputació de Tarragona 2018-2023

3. Principals resultats de la diagnosi 
en matèria de desenvolupament local



18
Servei

L’ens ofereix el servei El servei el presta un 
tercer

L’ens no ofereix el servei

Si Finançament de tercers No Creu que seria positiu

Promoció econòmica en general 75,5% 29,4% 15,6% 8,9% 100,0%

Desenvolupament empresarial 52,3% 47,8% 18,2% 29,6% 92,2%

Detecció necessitats formatives empreses 44,4% 45,0% 24,4% 31,1% 85,9%

Dinamització PAE 34,8% 50,0% 23,9% 41,3% 73,6%

Foment, sensibilització i suport emprenedoria 53,4% 50,0% 24,4% 22,2% 80,2%

Formació per l’ocupació 53,4% 66,7% 22,2% 24,4% 91,0%

Plans d’ocupació 63,6% 75,0% 18,2% 18,2% 87,4%

Formació per emprenedors 53,3% 54,2% 17,8% 28,9% 92,4%

Premis per emprenedors 22,7% 30,0% 15,9% 61,3% 63,0%

Dinamització emprenedora i networking 35,5% 37,5% 22,2% 42,2% 78,9%

Accés al finançament i fòrums d’inversió 17,8% 50,0% 17,8% 64,4% 82,8%

Dinamització de vivers d’empresa 32,6% 46,6% 19,6% 47,8% 81,8%

Dinamització de coworking 32,6% 46,6% 19,6% 47,8% 81,8%

Formació dual 9,0% 50,0% 18,2% 72,7% 78,1%

Innovació empresarial 20,0% 66,5% 17,8% 62,2% 85,7%

Orientació laboral 53,3% 58,3% 26,7% 20,0% 89,0%

Inserció i intermediació laboral 42,8% 55,6% 26,2% 31,0% 92,3%

Inserció i intermediació per col·lectius vulnerables 51,2% 69,5% 20,0% 28,9% 92,4%

Planificació estratègica 43,2% 73,6% 18,2% 38,6% 82,4%

Prospecció empresarial 45,5% 54,9% 15,9% 38,6% 88,3%

Suport a la internacionalització 16,3% 85,9% 16,3% 67,5% 75,9%

Mitjanes 40,6% 54,4% 20,0% 39,4% 84,5%

Se
rv

ei
s 

of
er

ts
 i 

de
m

an
da

ts

* Destacats els serveis amb més demanda (no s’ofereix però es considera necessari)
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Un total de 73 equipaments, 
majoritàriament de titularitat 

municipal

Equipaments de 
desenvolupament local

Els coworking i les aules de 
formació, els equipaments més 

habituals a la demarcació



Evolució general a la reducció de 
l’atur, seguint la tendència 

catalana
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20 plans estratègics, amb 
diferents situacions de vigència

La concertació és més present 
als municipis més grans i ens 

supramunicipals

Planificació estratègica
i concertació

Participa en iniciatives de concertació? Sí participa No participa

Ajuntament 50,0% 50,0%

Consell Comarcal 66,7% 33,3%

Organisme autònom, agència o similar 100,0%

Menys de 1.000 25,0% 75,0%

De 1.000 a 2.500 100,0%

De 2.500 a 5.000 66,7% 33,3%

De 5.000 a 10.000 57,1% 42,9%

De 10.000 a 25.000 66,7% 33,3%

Més de 25.000 92,9% 7,1%

Total 58,7% 41,3%
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Pa
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En execució actual
Executat en el passat i 

sense continuïtat 
actual

Sol·licitat però no 
adjudicat

No sol·licitat, però 
interessant

No sol·licitat i no el 
considerem necessari

Agents d’ocupació i desenvolupament local 48,9% 17,8% 6,7% 22,2% 4,4%

Espais de recerca de feina 14,6% 2,4% 7,3% 61,0% 14,6%

Fem ocupació per joves 39,5% 2,3% 44,2% 0,0% 14,0%

Projectes innovadors i experimentals 13,6% 13,6% 6,8% 45,5% 20,5%

Accions d’acompanyament a la inserció 29,5% 13,6% 0,0% 47,7% 9,1%

Formació per l’ocupació 34,9% 4,7% 2,3% 46,5% 11,6%

Acompanyament i suport a la PE 14,0% 11,6% 4,7% 53,5% 16,3%

Catalunya Emprèn 39,5% 9,3% 0,0% 39,5% 11,6%

Garantia Juvenil 77,8% 2,2% 0,0% 13,3% 6,7%

Treball a les 7 comarques 22,0% 2,4% 0,0% 51,2% 24,4%

Treball als barris 26,2% 4,8% 2,4% 38,1% 28,6%

Altres programes 51,3% 15,4% 0,0% 28,2% 5,1%

Mitjana 34,3% 8,4% 6,2% 37,2% 13,9%

* Destacats els programes amb més demanda (sol·licitat però no adjudicat + no sol·licitat, però interessant)



22 La importància de les polítiques de 
desenvolupament local i ocupació

Acció 
prioritària

Acció 
important

Importància 
relativa

Sense 
prioritat

Valoració 
ponderada

L’aprofundiment de la col·laboració entre les administracions en matèria de DEL. 57,8% 33,3% 6,7% 2,2% 8,2

La millora dels programes de FP per adequar-los a les necessitats de les 
empreses 47,7% 36,4% 15,9% 0,0% 7,7

La reorientació professional de les persones aturades 38,6% 52,3% 9,1% 0,0% 7,6

La inserció dels col·lectius desfavorits 40,0% 46,7% 11,1% 2,2% 7,4

L’acompanyament a les iniciatives empresarials 37,8% 42,2% 20,0% 0,0% 7,2

La promoció de nous plans d’ocupació 38,6% 36,4% 25,0% 0,0% 7,1

Mitjana 32,1% 45,9% 20,4% 1,7% 6,9

La creació de xarxes de cooperació administració - empresa 22,2% 60,0% 17,8% 0,0% 6,8

La millora del procés de detecció de les necessitats formatives de les empreses 28,9% 46,7% 22,2% 2,2% 6,7

La sensibilització de l’emprenedoria 26,7% 51,1% 20,0% 2,2% 6,7

La generalització de la formació dual 13,0% 56,5% 30,4% 0,0% 6,0

La detecció de noves oportunitats o jaciments d’ocupació 20,0% 35,6% 42,2% 2,2% 5,7

Impuls de programes d’internacionalització i desenvolupament comercial 13,3% 53,3% 24,4% 8,9% 5,7

Fo
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Màxima prioritat per la 
cooperació, la FP i la reorientació 

de persones aturades
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Planificació estratègica de la unitat d’Ocupació i 
Emprenedoria de la Diputació de Tarragona 2018-2023

4. Principals resultats de 
l’aprofundiment qualitatiu
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• En quins àmbits cal 
actuar?

Oportunitats i 
reptes de futur

• Quines respostes 
cal impulsar?

Necessitats en 
matèria de DL i 

ocupació

• Com ha de 
gestionar-se el 
suport al món 
local?

El paper de la 
Diputació



Les oportunitats i els reptes de futur

 La millora de les relacions amb l’empresa i el sector privat en general.

 La cooperació institucional, la concertació i la generalització de les PAO al 
territori.

 L’emprenedoria i els serveis que s’hi relacionen.

 La diversificació econòmica i el desenvolupament dels sectors alternatius.

 La millora de la Formació Professional.

 El desenvolupament empresarial, de la indústria i el sector de la logística.

 Afrontar la transformació digital i la indústria 4.0.

 La dignificació del mercat de treball.
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Les necessitats en matèria de 
desenvolupament local i ocupació
 Resoldre la continuïtat dels recursos humans. 

 Reduir la dependència respecte dels programes.

 L’adequació dels instruments: PAE, borses de treball, àrees PAO...  

 La millora de l’atenció als col·lectius específics.

 Canviar el model del mercat de treball.

 Reduir la dependència sectorial.

 Millorar la mobilitat territorial.
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El paper de la Diputació 

 El lideratge i la representativitat de la Diputació.

 El treball per escales.

 La formació i capacitació del personal tècnic.

 Provisió de metodologies, eines i serveis compartits.

 Espai de reflexió territorial conjunta i continuada.

 La promoció del territori i el suport a la diversificació econòmica. 
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Planificació estratègica de la unitat d’Ocupació i 
Emprenedoria de la Diputació de Tarragona 2018-2023

5. DAFO i estratègia
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Debilitats Fortaleses
OportunitatsAmenaces

Síntesi del DAFO: Ocupació
1. Relacions entre els ens caracteritzades per la competició.
2. Grans diferències entre els agents en termes de recursos tècnics, materials i 

econòmics. 
3. Inexistència d’una entesa entre els agents, ni lideratges clars i transversals. 
4. El finançament propi és escàs. 
5. Posició negociadora feble front altres administracions superiors. 
6. Inestabilitat del personal tècnic. 
7. Resistències al canvi per part dels recursos humans. 
8. Condicionament als límits administratius. 
9. Duplicitats en la prestació del servei. 
10. Serveis poc especialitzats. 
11. Incertesa sobre l’eficàcia de les accions. 
12. Publicitat i comunicació genèrica i inconsistent. 

1. Acord de partida en relació al model de lideratge i cooperació. 
2. L’administració local és la més pròxima i referent per la ciutadania. 
3. El finançament garanteix la prestació i manteniment del servei. 
4. El servei prestat es caracteritza per la qualitat. 
5. La rotació de personal permet l’arribada de noves idees.

1. El disseny dels programes, dels quals en depèn el gruix del finançament, és 
territorialment llunyà i poc adequat.

2. El marc competencial de l’administració local no està ben resolt. 
3. Inestabilitat legislativa que afecta especialment les PAO. 

1. La concertació hauria de permetre apropar el disseny de les PAO al territori. 
2. El finançament del SOC a través dels programes permet executar accions. 
3. La Diputació es considera l’ens adequat per impulsar el procés. 
4. Existeixen iniciatives de concertació que poden ser referència. 



30 Síntesi del DAFO: Emprenedoria

Debilitats Fortaleses
OportunitatsAmenaces

1. Desconeixement de les estratègies, els objectius i les especialitats dels diferents 
agents. 

2. Competició destructiva entre els agents. 
3. Limitada disposició de recursos humans. 
4. Marcades diferències entre les capacitats dels ens grans i els petits. 

1. Voluntat de cooperació, participació i concertació entre els agents. 
2. Disposició per aprendre els uns dels altres. 
3. Visions diverses, conjuntes i més riques fruit de les realitats territorials diferents. 
4. Expertesa dels agents. 
5. Àmplia cobertura territorial. 
6. Naturalesa gratuïta del servei. 

1. Els programes de la Generalitat no tenen una veritable estratègia comuna.
2. Poc finançament per les polítiques d’emprenedoria. 
3. Poca cultura emprenedora. 
4. Emprenedoria estacional i poc professionalitzada. 

1. Existència de bones pràctiques al territori.
2. Territori divers.
3. Nous models d’emprenedoria.



31 Arbre de problemes: Ocupació

Limitada 
cooperació 

entre els ens

El servei pot no 
ser el més 
adequat

Resistències al 
canvi per part 

del RRHH

Condicionament 
als programes (i 

similiars)

Incertesa sobre 
la eficàcia de 

les PAO

Inèrcia de 
treball (urgència 
vs importància)

Dinàmiques de 
treball 

interioritzades

Criteris poc 
adients al 

territori

Dubtes sobre el 
treball en xarxa

Condicionament 
als límits 

administratius

Mesura de l’èxit 
complexa

No hi ha criteris 
de compensació

Diferències 
entre agents

Definició del 
marc 

competencial 
no resolta

Finançament 
propi escàs

Disseny dels 
programes 

llunyà

Les PAO no són 
una prioritat real

Limitada 
cooperació 

entre els ens

Entesa 
insuficient

Serveis poc 
especialitzats

Lideratge difòsInestabilitat 
dels RRHH

Competició pel 
finançament 

(tots demanem 
el mateix)

Posició 
negociadora 

feble front ens 
superiors

Duplicitats

Desconeixemen
t i confusió 

entre els 
beneficiaris

Comunicació 
inconsistent

Competició pels 
beneficiaris

Menys 
eficiència en la 
prestació del 

servei

Dificultat per 
planificar, 
millorar, 

innovar...

No coneixem el 
nostre 

beneficiari

Costos 
d’aprenentatge 

elevats

Pèrdua del 
talent

 
 

  

    
   

  
   
 

 
   

  
   

 

  
  

 

  
 

  
  

   
  

 
  

   

    
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

    
  



32 Arbre de problemes: Emprenedoria

Limitada 
cooperació entre 

els ens

Lluita pel 
finançament

Limitació en 
RRHH

Personal 
genèric

Diferències de 
capacitats

Dificultat per 
dissenyar 
accions 

comunes

Disseny llunyà 
de les polítiques

Programes 
sense estratègia 

comuna

Poc 
finançament per 

emprenedoria

Dependència del 
servei respecte 

3ers

Poca cultura 
emprenedora

Emprenedoria 
estacional

Emprenedoria 
poc 

professional

Incentius a la 
competició 
enlloc de 

col·laboració

Desacord amb 
“les normes del 

joc”
Limitada cooperació 

entre els ens

Resistència a 
“cedir sobirania”

Desconeixement 
de les estratègies 

i objectius

No hi ha objectius 
comuns

Desconeixement 
especialitats

Pèrdua 
d’eficiència

Pèrdua 
d’oportunitats

Desconeixement 
dels serveis dels 

agents

Competició 
destructiva entre 

els agents

Consum en 
accions sense 

valor afegit

 
 

  

    
   

  
   
 

 
   

  
   

 

  
  

 

  
 

  
  

   
  

 
  

   

    
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

    
  



Definició de les línies estratègiques i els 
objectius centrals

Anàlisi DAFO Estratègies 
FO, FA, DO, DA Objectius generals Agrupacions 

estratègiques
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A partir dels factors del DAFO, 
per creuament de FCE es 

generen 17 línies estratègiques

Cada línia estratègica conté un o 
diversos objectius centrals que 

la concreten

S’agrupen les línies i objectius 
en 5 àmbits estratègics per 

afinitat temàtica



Definició de les línies estratègiques

 Creades un total de 17 línies estratègiques mitjançant metodologia de creuament de 
Factors Crítics d’Èxit (FCE) i definició de diversos objectius generals  per a cada línia 
estratègica. 

 Les línies estratègiques han estat agrupades en 5 àmbits estratègics: ,

AE 1: Facilitar la cooperació entre els agents. 
AE 2: Reduir les diferències entre els agents, especialment en termes de recursos tècnics i 

humans.
AE 3:Fomentar una nova cultura organitzativa orientada a la retenció del talent i especialització 

dels ens. 
AE 4: Impulsar la cultura emprenedora, la consolidació empresarial i les activitats de prospecció 

per potenciar la col·laboració pública i privada. 
AE 5: Millorar l’eficiència i l’eficàcia dels mecanismes d’ocupació i formació en alternança al 

territori. 

34
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AE
 1

: F
ac

ili
ta

r l
a 

co
op

er
ac

ió
 e

nt
re

 e
ls

 a
ge

nt
s • LE1.1: 

Cooperació 
horitzontal

• LE1.2: 
Governança 
col·laborativa

• LE1.3: 
Comunicació 
unificada

• LE1.4: 
Finançament 
col·laboratiu
AE

 2
: R

ed
ui

r l
es

 d
ife

rè
nc

ie
s 

en
tr

e 
el

s 
ag

en
ts • LE2.1: Reduir 

les diferències 
entre els RRHH

• LE2.2: Crear 
metodologies i 
serveis 
compartits

• LE2.3: Reduir la 
rotació del 
personal

AE
 3

: A
fa

vo
rir

 u
na

 n
ov

a 
cu

ltu
ra

 o
rg

an
itz

at
iv

a • LE3.1: Afavorir 
l’especialització 
i la qualificació

• LE3.2: Millorar 
la gestió del 
talent

• LE3.3: Millorar 
el 
reconeixement 
dels serveis 
locals

AE
 4

: I
m

pu
ls

ar
 la

 c
ul

tu
ra

 e
m

pr
en

ed
or

a 
i l

a 
co

ns
ol

id
ac

ió
 e

m
pr

es
ar

ia
l • LE4.1: Impulsar 

la cultura 
emprenedora

• LE4.2: Suportar 
els processos 
de consolidació 
empresarial

• LE4.3: Adequar 
el sòl industrial

• LE4.4: Facilitar 
la prospecció 
empresarial

AE
 5

: M
ill

or
ar

 e
ls

 m
ec

an
is

m
es

 d
’o

cu
pa

ci
ó 

i f
or

m
ac

ió
 e

n 
al

te
rn

an
ça • LE5.1: 

Flexibilitzar la 
formació 
professional

• LE5.2: 
Coordinar i 
interconnectar 
les borses de 
treball

• LE5.3: 
Organitzar 
accions 
específiques 
per col·lectius 
vulnerables



6. Pla d’acció i implementació
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Proposta de programes i projectes37

Objectius generals

Línies estratègiques

Objectiu central

D
escom

posició lògica vertical

Aconseguir tots els objectius específics
suposa assolir l’objectiu central

Objectius específics 

Projectes

Programes

Anàlisi d’alternatives



38 Agrupació estratègica Programa Projecte

1. Facilitar la cooperació entre 
els agents

1.1. Programa de creació i consolidació de la xarxa territorial 
d’ocupació i emprenedoria

1.1.1. Projecte de modelatge i governança de la xarxa territorial 
d’ocupació i emprenedoria

1.1.2. Projecte de comunicació de la xarxa

1.2. Programa d’acompanyament als projectes estratègics i els 
serveis del territori

1.2.1. Projecte de seguiment i foment de la col·laboració dels 
projectes estratègics del territori

2. Reduir les diferències entre 
els agents

2.1. Programa de capacitació tècnica territorial

2.1.1. Projecte de creació d'una borsa de treball i un cos tècnic 
itinerant

2.1.2. Projecte de formació i capacitació del personal tècnic

2.2. Programa de suport als agents locals d’ocupació i 
emprenedoria

2.2.1. Projecte de creació d'una plataforma conjunta de treball i 
gestió 

2.2.2. Projecte de suport a les activitats de diagnosi, prospectiva i 
avaluació en matèria de Desenvolupament local

2.2.3. Projecte de continuïtat i estabilització del personal tècnic

2.2.4. Projecte de foment de l’Ocupació i Emprenedoria a 
associacions i entitats locals

2.2.5. Projecte de de suport jurídic i legal

2.3. Programa de foment de la concertació territorial 2.3.1. Projecte de recollida i difusió de bones pràctiques



39 Agrupació estratègica Programa Projecte

3. Fomentar una nova cultura 
organitzativa

3.1. Programa de gestió innovadora
3.1.1 Projecte de gestió innovadora dels Recursos Humans

3.1.2 Projecte experimental de col·laboració

3.2. Programa de reconeixement dels actors locals 3.2.1 Premi a l’excel·lència en Ocupació i Emprenedoria 

4. Impulsar la cultura 
emprenedora i la consolidació 
empresarial

4.1. Programa de sensibilització i seguiment de la iniciativa 
emprenedora

4.1.1. Projecte de foment emprenedor als centres formatius

4.1.2. Premi a les iniciatives emprenedores liderades per joves

4.1.3. Projecte de seguiment a les iniciatives emprenedores

4.2. Programa de prospecció i capacitació empresarial
4.2.1. Projecte de càpsules de capacitació empresarial

4.2.2. Projecte de servei de prospecció provincial

4.3. Programa de competitivitat i especialització territorial

4.3.1. Projecte de territorialització de les acceleradores d'empreses

4.3.2. Projecte de xarxa de vivers d’empresa i espais de coworking

4.3.3. Projecte d'impuls i clusterització dels sectors emergents 

4.4. Programa d’avaluació i adequació del sòl industrial 4.4.1. Projecte d'avaluació del sòl industrial del territori

5. Millorar l’ocupació i la 
formació

5.1. Programa de foment de la formació en alternança
5.1.1. Projecte d'anàlisi de la formació en alternança

5.1.2. Projecte de generalització de la formació en alternança

5.2. Programa de coordinació de les borses de treball 5.2.1. Projecte de coordinació de les borses de treball

5.3. Programa de suport a les persones en risc d’exclusió 5.3.1. Projecte de seguiment als col·lectius en risc d'exclusió



Construcció de les fitxes de projecte

 Els projectes estan dissenyats en fitxes estandarditzades, amb els següents 
continguts per a cadascun: 
 Codi únic

 Objectius específics

 Descripció del projecte

 Activitats concretes temporalitzades

 Resultats esperats

 Identificació dels actors involucrats en el projecte

 Pressupost i possible finançament

 Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris

 Indicadors de seguiment i avaluació

40



Cronograma d’implementació41



Organigrama

Junta general

Junta 
permanent

Coordinació 
tècnica

Àmbit jurídic
Àmbit de 

gestió de la 
informació

Àmbit de 
comunicació
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Tots els actors de la Xarxa

Membres seleccionats de la Xarxa

Equip tècnic
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Aquest document ha estat redactat per 

DEL Consultors, SL. 
Carrer de la carrerada, nº 8 Seròs (Lleida)

Telèfon:  620.943.210 

Pàgina web: www.delconsultors.com

Correu electrònic: info@delconsultors.com
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