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JUSTIFICACIÓ I METODOLOGIA

1

1.1.- Motius

L’elaboració del present pla estratègic de promoció econòmica i ocupació de Girona
i el seu entorn urbà, tal com indica l’Agència de Promoció Econòmica, pretén definir i
activar un pla que respongui a la finalitat de consolidar un marc de treball territorial
per un desenvolupament econòmic sostenible i intel·ligent, socialment inclusiu, creant
ocupació de qualitat i, en definitiva, per la millora del benestar de tots els ciutadans i
ciutadanes de Girona.
Com a objectius específics el Pla cerca:
1) Articular i connectar els diferents actors econòmics i socials del territori per tal
de crear sinergies de treball i potenciar l’efecte multiplicador dels resultats
conjunts.
2) Facilitar la connexió capital-empresa que impulsi projectes empresarials sòlids i
capti inversions locals i estrangeres.
3) Millorar les competències i capacitats professionals de la població.
4) Treballar per una ciutat innovadora. Integrar iniciatives orientades a millorar la
qualitat de vida a través de l’oferta de serveis i de posar en valor la riquesa
cultural i patrimonial de la ciutat amb l’ajuda de la innovació.
5) Posicionar, projectar i popularitzar la marca Girona internacionalment com a
destí i origen d’activitat econòmica, amb la implicació del teixit econòmic i
tècnic del territori.
6) Impulsar el talent i l’emprenedoria. Detectar i recolzar nous talents i idees
empresarials i posar-ho en connexió amb talent local i d’àmbit internacional.
7) Promocionar el treball conjunt entre el capital humà, els emprenedors i els
agents econòmics de la ciutat, per tal de potenciar un teixit econòmic
diversificat basat en la tecnologia i el coneixement, des d’una òptica integral,
sostenible i eficient.
En base als objectius específics marcats anteriorment i de la mateixa manera que
indica l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de Girona en la seva proposta
tècnica de treball, el present pla estratègic definirà les estratègies i accions per als
propers anys amb un horitzó temporal any 2020 que vagin en la línia d’assolir els
objectius descrits.
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El present document ha d’esdevenir la guia útil d’acció per als gestors municipals a
l’hora d’establir les línies d’actuació de l’Àrea per als propers anys en col·laboració
amb els agents del territori
.
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1.2.- Metodologia

1.2.1.- Metodologia general

Per tal de poder entendre quin és el resultat final del pla estratègic cal, primer de tot,
indicar molt clarament quin és el procediment metodològic aplicat, perquè aquest
marca quins són els mateixos resultats obtinguts. El pas previ, però, passa per definir-ne
el seu àmbit d’actuació territorial.
Si bé és cert que el focus principal s’orienta a la ciutat de Girona, la capital no es pot
concebre de manera aïllada, i és vital tant en la fase analítica com propositiva tenir
present quina és la seva àrea urbana, o entorn urbà. Castañer, Vicente et al. (1998)
estudien la ciutat de Girona i les poblacions de l’entorn sobreposant i ponderant els
diferents models d’anàlisi del territori que tenen la mobilitat com a variable clau de
manera que es defineixen diferents nivells d’àrees funcionals al voltant de la ciutat.
La primera corona es pot considerar com la ciutat consolidada caracteritzada per la
contigüitat física dels elements urbans; mentre que la segona i la tercera corones
formen

una

unitat

social i funcional de
residència,

de

Taula1: Poblacions de l’àrea metropolitana de Girona
Primera corona

Segona corona

Tercera corona

Girona

Celrà

Sant
Martí
Llémena

Quart

Cervià de Ter

Fornells de la Selva

Aiguaviva

Vilablareix

Canet d’Adri

treball i de consum.
Des del Pla director
urbanístic
sistema
Girona
recullen

del
urbà
(2010)

de
es

propostes

Madremanya
Bordils
Sant Joan de Mollet
Salt
Flaçà

que diversos autors

Bescanó

han fet per definir

Sant Gregori

l’àrea urbana de la

Sarrià de Ter

ciutat. Pel que fa a
l’àmbit territorial del

de

Sant Jordi Desvalls
Vilopriu
Juià
Sant Julià de Ramis
Riudellots de la Selva

treball, s’ajustarà al
que s’estén en el Pla
Font: Elaboració pròpia en base a Castañer, Vicente et al. (1998)
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director i que inclou els municipis següents: Girona, Sarrià de Ter, Celrà, Vilablareix, Salt,
Fornells de la Selva, Sant Julià de Ramis, Riudellots de la Selva, Aiguaviva, Bescanó,
Llambilles, Quart, Sant Gregori i Vilobí d’Onyar -integrant fins a un total de 14 municipis-.
Aquests municipis correspondrien a aquells que formen part de la primera corona i
alguns de la segona i tercera corones que identifiquen Castañer, Vicente et al. (1998).
Un cop definit quin és el marc territorial en què es treballarà, es procedeix ara a
analitzar quina és la metodologia aplicada per fer-ho. En primer lloc, cal indicar quins
han estat els principis metodològics aplicats:
1. S’ha optat per un sistema de triangulació. Com indica Riba (2007), la
triangulació com a mètode de recerca és la multiplicació de mitjans per assolir
un mateix fi, aplicant mesures i registres diversos i heterogenis. Per tant,
àmpliament utilitzada en estudis previs similars al que ara s'impulsa des de
l'Ajuntament de Girona, es considera que aquesta és la metodologia idònia per
treballar-ho.
2. Ús de les fonts que millor es puguin ajustar a les necessitats de la informació
requerida. En aquest cas, cal indicar que es treballarà amb fonts d'informació
primària (com serien les obtingudes de les entrevistes o les enquestes) i fonts
d'informació secundària (fent una recerca bibliogràfica, d'informació i estudis
interns i l'estudi de casos de característiques similars).
3. Els mètodes de recollida de dades es conformaran tant en mètodes de tipus
qualitatiu com de tipus quantitatiu, ajustant en cada cas en funció de la
tipologia de la font.
4. Ús del sistema de treball “Enfocament Marc Lògic”, que és el que es recomana
utilitzar des de la Unió Europea en el desenvolupament de Plans Estratègics, i
que ha estat àmpliament utilitzat com a sistema de treball de referència en
nombrosos Plans Estratègics.
Pel que al procés d’elaboració del treball es defineixen tres blocs que s’aniran
relacionant entre ells:
1) Realització de l’anàlisi i diagnosi del punt de partida: Es tindrà en compte la
ciutat de Girona (a nivell global i inframunicipal) i s’analitzaran les variables
d’acord amb les diferents escales territorials, tot aportant informació sobre
territoris de referència o de comparació (àrea urbana, comarca, demarcació
de Girona, Catalunya, Espanya, Europa).
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Aquesta fase comporta també la revisió de tot el material ja elaborat i la
informació existent del territori, donades les accions que s’han portat a terme
en els darrers anys en el camp de l’estudi i anàlisi socioeconòmica.
En aquest sentit, s’analitzaran de manera específica els següents apartats
estratègics:
i.

Anàlisi territorial: Girona en el seu marc regional i europeu, imatge
exterior, recursos existents.

ii.

Anàlisi

socioeconòmica:

Població,

estructura

demogràfica,

migració, mobilitat, mercat de treball, accions en formació,
col·lectius vulnerables i anàlisi conjunta del teixit empresarial.
iii.

Accions de desenvolupament local executades en matèria de
formació, ocupació i promoció econòmica i valoració dels seus
resultats i impacte.

iv.

Diagnosi i tendències amb horitzó 2020.

2) Objectius, estratègies i pla d’acció: En base a les dades obtingudes en la
primera fase i conjuntament amb les polítiques previstes d’actuació per
l’Ajuntament de Girona per als propers anys es definirà amb concreció:
i.

Línies estratègiques del pla.

ii.

Objectius finals específics.

iii.

Programes.

iv.

Projectes a desenvolupar degudament prioritzats.

3) Fase 3: Procés participatiu. Des del moment inicial i ja en la fase de diagnosi, de
manera transversal, en l’elaboració del pla estratègic es realitzarà amb la
participació directa dels tècnics de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
de Girona, amb la implicació d’altres àrees relacionades i comptarà amb la
col·laboració dels principals agents i entitats del territori, així com del teixit
empresarial existent a l’àrea urbana.
En la imatge mostrada a continuació es poden apreciar clarament les diferents fases
del procés metodològic, així com les diferents fonts d’informació utilitzades en
cadascuna d’elles.
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Imatge 1: Esquema procés metodològic Pla Estratègic

Font: Elaboració pròpia

Com es pot observar, hi ha una fase 0 o fase prèvia de planificació, que es realitza

amb els tècnics de l’Àrea de Promoció i Ocupació per tal de coordinar els objectius i
calendaritzar el treball. D’aquest calendari i objectius compartits es passa a la fase 1,
que és la fase de recerca i anàlisi de la informació.

Per fer-ho, s’utilitza la següent metodologia per a l’obtenció i ús de dades:
•

Dades oficials

•

Documentació existent

•

Sistema de análisis de Balances Ibéricos (SABI)

•

Sessions de treball individuals i d’equips de treball

•

Enquesta teixit empresarial
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En aquesta fase de recerca i anàlisi ja s’incorpora el procés participatiu, amb la
realització de l’enquesta i també, en certa mesura, de les sessions de treball individuals
i d’equips de treball.
La segona fase és la fase diagnòstica, encarregada de realitzar una anàlisi dels
elements clau recollits en la fase anterior i que són determinants per poder realitzar la
reflexió estratègica. Per fer-ho, es comptarà amb la col·laboració de les taules de
treball mixtes, organitzades conjuntament amb l’Ajuntament de Girona.
Finalment, es procedirà a realitzar la reflexió estratègica, on es marcaran els objectius,
estratègies concretes i accions a seguir. Per fer-ho es comptarà amb la col·laboració
de les taules de treball, que validaran i contribuiran a la concreció del pla d’acció que
naixerà del Pla.

1.2.2. Metodologia específica de les fonts d’informació

Dades oficials

Una de les tasques especialment intenses en la fase analítica, ha estat la recerca i
estudi de les diferents dades oficials que es poden consultar respecte a les dades de
població, mercat de treball i teixit empresarial.
En relació a les dades de població, s'han utilitzat diferents fonts d'informació, tot
seleccionant en cada cas aquella que ens podia portar una millor informació:
IDESCAT, XIFRA, Institut Nacional d'Estadística i el Padró municipal d'habitants.
Pel que fa a les dades de l’anàlisi del mercat de treball s’han utilitzat les dades
recollides a l’Enquesta de Població Activa de l’Instituto Nacional de Estadística, a
l'Observatori d’Empresa i Ocupació, al XIFRA, i les dades del Servicio Público de Empleo
Estatal.
Pel que fa a fonts de bases de dades oficials -que faria referència al teixit empresarial-,
s’han utilitzat també les dades provinents de l’Observatori d’Empresa i Ocupació.
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Documentació existent

Una de les fonts amb les quals s’ha treballat és la utilització d’informació i
documentació ja existent. En aquest sentit s’ha tingut present la següent informació:
1. Documentació interna de l’Ajuntament de Girona, tant amb informes i dades
publicades com amb d’altres de no publicats.
2. Documentació acadèmica: en la part analítica s’ha realitzat una recerca de
documentació acadèmica acreditada, que ha permès de poder dotar de
major robustesa les diferents afirmacions. Per fer-ho s’ha utilitzat el motor de
recerca de la Biblioteca de Girona, tant en la recerca d’articles en revistes
especialitzades com en la recerca de catàlegs de llibre propis i d’altres
d’universitats.
3. Documentació disponible a la xarxa: una tercera pota de recerca de
documentació s’ha realitzat utilitzant la xarxa i fent recerques a Internet; tot
filtrant-ne el rigor de la informació, s’ha incorporat al Pla per tal de poder
completar les dades.

Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)

Pel que fa a l’obtenció i selecció de les dades sobre teixit i resultats empresarials s'ha
considerat oportú utilitzar com a font d’informació les dades recollides a la base de
dades del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos1 del Registre Mercantil. En relació a
l'ús d'aquesta font, es treballa amb informació actualitzada a data 01/07/2015.
Al mateix temps es determinen els següents criteris de recerca aplicats:
•

Primer criteri, en base a municipi. Es filtren les dades relatives a les empreses
localitzades a les següents poblacions: Girona, Aiguaviva, Celrà, Fornells de la
Selva, Bescanó, LLambilles, Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant
Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix i Vilobí d'Onyar.

•

Segon criteri, en base a comptes dipositats. Es filtren les dades tot eliminant
aquelles empreses que no tenen comptes dipositats l'any 2013. En filtrar les
dades amb l’any 2014, els resultats obtinguts són una mostra no significativa per
realitzar una anàlisi empresarial.

•

Tercer criteri. De la selecció obtinguda, es fa una eliminació d'aquelles
empreses que no disposen de dades d'alguna de les variables d'estudi
1

D'ara endavant SABI
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anteriorment indicades. Es realitza per tal de poder tenir una mostra compacta
i homogènia, eliminant possibles biaixos derivats de volums de mostra de
registres diferents en comparar els camps.

•

Per a una millor anàlisi de les correlacions entre les dades, es creen dues
variables noves, recollides en la base de dades com a Evoluresultats i

Evolutreballadors, en el que es considera oportú per tal de focalitzar l'estudi en
les variables de resultats empresarials
empresarials i la variable de l'evolució dels treballadors.
En els dos casos es procedeix al mateix càlcul de configuració de la fórmula:

El resultat obtingut és una mostra de 3.224 empreses amb el filtratge inicial, i una
rectificació a 1.974 un cop aplicats els filtratges.
Un altre element de treball amb la base de dades que s’ha tingut present és generar
informació que pogués ser comparada a nivell territorial. Per tant, seguint els mateixos
criteris que s’han indicat, s’ha procedit a realitzar el mateix procediment
procediment de generació
de base de dades a dos nivells:

•

Estat Espanyol: 623.315 empreses.

•

Catalunya: 123.338 empreses.

És important aquest apunt metodològic per tal de poder generar comparacions que
siguin rigoroses, perquè els informes publicats des d’institucions
d’institucions no coincideixen amb la
recerca feta actualment en el que correspondria a nivell d’actualització d’informació,
i per tant, es generaria un biaix importat. Malgrat aquest apunt, es tenen presents per
tal d’emmarcar els resultats obtinguts en la present proposta.
Pel que fa a la interpretació de les dades, cal apreciar i remarcar que els valors
econòmics que apareixen estan expressats en milers d'euros.
Pel que fa a l’anàlisi dels descriptius de la mostra i dels estadístics numèrics, s’utilitzen

elements estadístics estàndard, i per a l'anàlisi de les correlacions entre variables es
pren com a referència la taula mostrada.
Per analitzar els comportaments sectorials s’han utilitzat els codis de l'Instituto Nacional
de Estadística per a la classificació de les activitats econòmiques (codis CNAE). S'ha
realitzat un filtratge de les 11 activitats que presenten majors concentracions
empresarials, tot eliminant aquelles activitats que són residuals en el teixit econòmic
gironí. Amb aquest filtratge s'analitza
s'analitza el 93,2 % dels sectors empresarials. El motiu del
filtratge i no treballar amb tota la mostra és per facilitar-ne la comprensió. Un cop es
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disposa de les activitats sectoritzades es
realitza l'anàlisi de les dues variables més

Taula 2: Significat valors de correlacions
Valor

Significat

determinants i indicatives, com són el

-1

Correlació negativa gran i perfecta

volum de facturació i el nombre de

-0,9 a -0,99

Correlació negativa molt alta

-0,7 a -0,89

Correlació negativa alta

-0,4 a -0,69

Correlació negativa moderada

l'anàlisi del comportament de les dades

-0,2 a -0,39

Correlació negativa baixa

l'últim any de què es disposa de registres

-0,01 a -0,19

Correlació negativa molt baixa

actualitzats (2013) i també de quin ha

0

treballadors. En els dos casos es realitza

Correlació nul·la

0,01 a 0,19

Correlació positiva molt baixa

estat el comportament dels indicadors en

0,2 a 0,39

Correlació positiva baixa

el període 2010-2013.

0,4 a 0,69

Correlació positiva moderada

0,7 a 0,89

Correlació positiva alta

Una menció metodològica especial es

0,9 a 0,99

Correlació positiva molt alta

realitza en el cas de l’anàlisi de les

1

Correlació positiva gran i perfecta

exportacions. Es procedeix a intentar

Font: Elaboració pròpia en base a Johnson

estudiar

(2003)

aquesta

variable,

però

els

resultats obtinguts han estat els següents:
•

Un total de 79 empreses on consta que realitzen exportacions.

•

Un total de 1.886 empreses que consten com a “n.d.”. Aquest valor indica que
no es disposen de dades. No implica necessàriament un valor 0, i per tant,
resulta impossible poder destriar en quins casos o percentatges es produeixen
exportacions en la mostra. De la mateixa manera, amb poc més de 3 % de
dades vàlides, es considera que no és acceptable realitzar correlacions en el
global de la mostra amb aquest valor.

Malgrat aquest apunt metodològic en relació a les exportacions, el que es realitza és
un estudi dels resultats obtinguts per aquestes 79 empreses en relació al volum de
facturació.
Per procedir a analitzar els resultats obtinguts també s'ha utilitzat el software
especialitzat en anàlisi estadística IBM SPSS Statistics 22.0 i complementat amb el full de
càlcul Microsoft Excel.

Sessions de treball individuals i d’equips de treball

Un element que es considera clau per incorporar en el pla estratègic són els propis
agents interns implicats en el que seria el procés de participació en el projecte. Per ferho, s’ha realitzat un seguit de sessions de treball conjuntes amb diferents agents clau,
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algunes realitzades de manera individualitzada i algunes altres en forma de sessions de
treball amb diferents equips. S’ha volgut posar un incís no només en el que seria l’Àrea
de Promoció Econòmica sinó que també s’ha cercat la complicitat dels Serveis Socials
de l’Ajuntament de Girona i la visió que ens ha aportat la confecció d’una taula de
treball amb la Diputació de Girona.

Enquesta teixit empresarial

En la metodologia de recollida de la informació al teixit empresarial s’han seguit els
passos indicats per Coenders (2009), on es posen de manifest els següents elements:

Disseny de l’enquesta
L’enquesta s’ha dissenyat per a una recollida de la informació de manera telefònica, i
per tant no es tracta d’un formulari auto omplert, sinó que es realitza mitjançant la
figura de l’enquestador. A l’annex poden consultar-se les preguntes –i anotacions per
a l’enquestador- que contenia el qüestionari.
El procés per tal de definir-ne el contingut s’ha fet amb col·laboració i participació
directa de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona. El resultat ha
estat un total de 8 blocs conceptuals diferents, amb 43 preguntes a realitzar i un total
de 112 camps a
Gràfic 1: Distribució percentual de les empreses recollides a l’enquesta per
municipis

tenir presents.
De

les

diferents

preguntes

2%

a

omplir, n’hi ha 3
que

no

són

respostes

per

l’enquestat,

sinó

que

35%

Altres
Comerç i serveis

Construcció

s’encarrega

el
enquestador
d’omplir

62%

propi

Indústria

1%
les

caselles amb la
informació

de

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta
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què ja es disposa de l’empresa via dades
empresarials obtingudes del SABI.

Taula 3: Distribució percentual de les
empreses enquestades per municipis
Pes percentual
Aiguaviva

3,33

Bescanó

5,00

Disseny de la mostra

Celrà

4,17

El mostreig no ha estat aleatori, sinó que es

Fornells

3,33

realitza una mostra estratificada. La mostra

Girona

50,42

s’ha realitzat prenent en consideració les

Llambilles

2,50

següents variables:

Quart

2,92

Riudellots

9,58

Salt

7,50

Sant Gregori

1,25

Sant Julià

0,83

Sarrià

1,25

d’empreses necessàries per a cada un

Vilablareix

1,67

d’aquests. En el gràfic mostrat a

Vilobí

1,25

continuació es poden observar els

No dades

5,00

1. Empreses considerades societats, que
tenen el seu domicili fiscal a Girona i
als municipis de l’àrea urbana.
2. Sectors productius: es realitza una
estratificació de la mostra per sectors
productius,

assignant

un

nombre

resultats de la mostra agrupats en
sectors productius.
3. Municipis:

la

següent

Font: Elaboració pròpia en base a dades
enquesta

variable

d’estratificació són els municipis, de manera que s’assignen un nombre
d’empreses per a cada municipi de la mostra. En relació a aquest criteri,
obtenim la taula 3.

Recollida d’informació
Seguint el disseny de la mostra, la recollida d’informació es realitza atenent els
següents elements:
•

Telefònicament, per fins a 4 persones diferents de l’empresa BIM Consultors. En
tots els casos els enquestadors són formats prèviament del sistema de recollida
d’informació i dels objectius de l’estudi.

•

Marc temporal: després de fer una primera prova pilot al mes de juliol, es
realitza una recollida de dades en el període comprès en les següents dates:
01/09/2015 al 13/10/2015.
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•

Resultats del procés de recollida d’enquestes telefòniques: el procés de la
recollida d’informació es produeix de manera lenta a causa, entre d’altres
factors, de la durada de l’enquesta i als problemes de localització de persona
responsable per poder respondre. La mitjana de temps utilitzat en respondre
l’enquesta és de 22,6 minuts.
Taula 4: Indicadors de valoració de les trucades
Empreses trucades

1.295

Qüestionaris fets correctament

241

Manifesten només respondran per correu electrònic

88

Responen un altre dia

154

No responen / No contesten

561

No es disposa de dades actualitzades

251

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta

•

L’informe de valoració d’incidències de les trucades realitzades és el que recull
la taula anterior.
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1.3.- Actors participants

En la primera fase de diagnosi i com a element clau per a l’obtenció de dades i
informació es realitzen diferents sessions de treball amb les següents entitats i actors
participants.
1) Àrea de Promoció i Ocupació de l’Ajuntament Girona: L’àrea de promoció
s’involucra directament amb la redacció del pla estratègic, marca les
pautes i objectius així com realitza una revisió periòdica de l’evolució dels
seus resultats. En aquest sentit, destina directament un tècnic responsable
per al seguiment del pla.
2) SMO (Servei Municipal d’Ocupació): Es realitza una sessió de treball
conjunta on tots els treballadors del Servei Municipal de Girona hi són
presents, i també una entrevista individualitzada amb cadascun dels seus
responsables.
3) Servei d’Empresa (Girona Emprèn): De la mateixa manera que amb el SMO
es marquen diferents entrevistes de treball i reunions de seguiment amb els
responsables de l’àrea.
4) Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona: Per a l’obtenció de
dades sobre col·lectius vulnerables, definició de necessitats, actuació en
barris, etc.... es marquen diferents sessions de treball, així com peticions
d’informació concreta i relacions permanents amb l’Àrea de Serveis Socials.
5) Diputació de Girona: Com a element clau dins la dinamització del territori
en el seu conjunt, s’implica directament la Diputació en la diagnosi del pla
estratègic i en l’elaboració del treball en la seva globalitat.
6) Teixit empresarial: Com s’ha descrit en els apunts metodològics, la
integració de l’empresariat esdevé un element clau en l’obtenció
d’informació i elaboració d’estratègies i accions. En aquest sentit s’han
realitzat fins a quasi 1.300 trucades a empreses amb la realització d’un
qüestionari extens i consensuat amb l’àrea de promoció econòmica de
Girona.
Com a annex al present treball, s’hi adjuntaran les actes de les principals reunions així
com els documents relatius als seus resultats.
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ANÀLISI I DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ
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2.1.- Anàlisi territorial

2.1.1.- Girona en l'actual entorn regional i europeu

La Girona de mitjans del segle XX tenia davant seu un principal repte de ciutat: assolir
un paper clau de capitalitat provincial. Exceptuant els elements que no estaven
estrictament lligats al poder religiós, militar o polític, Girona no era capaç d'exercir
aquesta capitalitat. Aquesta visió tenia explicació en diferents elements:
1. Atomització comarcal dels centres distributius, exercint un paper de xarxa
descentralitzada amb múltiples alternatives. Especial contrapès a la capitalitat
exercit des de la franja litoral, i amb especial intensitat per Figueres a causa del
seu dinamisme econòmic.
2. Visió de la capitalitat de Barcelona com una constant amenaça i impossible de
competir.
3. Una estructura urbana -tal i com assenyala el Pla director urbanístic del sistema
urbà de Girona (2010)- que es presentava amb "un teixit urbà força envellit,
amb una monumentalitat cada vegada amb menys contingut i poc funcional,
sense models creïbles, ambiciosos i clars que marquessin les pautes d'un
hipotètic desenvolupament".
És a la dècada dels 80 quan Girona aprofita les oportunitats derivades de la seva
capitalitat administrativa per donar un nou impuls a la ciutat, interioritzant elements
que s'allunyen del fet de centralitat provincial política. Si fins el moment s'havia produït
una fugida del capital humà i econòmic i una quasi nul·la atracció per la ciutat, els
processos s'inverteixen en una evolució constant en la qual encara avui en dia es
troba immersa. El repte plantejat, doncs, passava a ser una realitat, i Girona exerceix la
seva capitalitat com a inqüestionable pol d'atracció i referència en els àmbits
educatius, sanitaris, culturals, econòmics i

socials de la província.

Aquesta

transformació és intensa el darrer quart de segle, tot ampliant la visió més enllà del
terme municipal gironí

i abraçant els municipis del seu entorn. Oliver (2000), ho

sintetitza com el pas de la Gran Gerona a l'àrea urbana de Girona. Aquesta àrea
urbana de Girona pren especial importància en el model econòmic i productiu, ja que
es converteix en un pol de concentració empresarial, especialment del sector
industrial. És una conclusió unànime entre els diferents autors que Girona ha
transformat clarament el seu model territorial, passant a una estructura en la qual
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Girona i la seva àrea urbana han guanyat una centralitat diversificada. Girona també
ha anat reforçant la seva capitalitat provincial i, juntament amb els municipis del seu
entorn, constitueix avui una de les àrees urbanes i metropolitanes més consolidada i de
gran potencial, tant per la seva ubicació com per un atractiu creixent derivat del seu
procés de renovació i expansió que l’ha transformat a nivell físic i funcional.
Per la seva localització, Girona se situa en el pas de moltes de les vies principals de
comunicació i es converteix en un node privilegiat dins del corredor mediterrani. La
xarxa d’infraestructures de Girona, renovada també amb l’estació del TAV, acosta la
ciutat als seus territoris més immediats, a la resta de Catalunya, Espanya i Europa,
impulsant la capacitat de desenvolupament logístic i de captació de noves inversions.
A nivell intern de ciutat, una de les fites més importants en la definició de la Girona
contemporània fou, segurament, el Pla Especial del Barri Vell, que en paraules de Galí i
Donaire (2006) és la plasmació d’una utopia urbana, un intent per tornar a modelar
l’estructura urbana de la ciutat. Aquest pla va ser un esforç per recuperar un espai
emblemàtic de la ciutat (el barri vell) per als seus ciutadans, que havien anat
abandonant aquest espai a favor d’altres zones. Per tant, no és una estratègia turística,
ni una estratègia de protecció del patrimoni, però afecta aquests dos àmbits també.
El comerç es veu clarament reforçat amb aquesta estratègia, creant uns eixos
comercials a banda i banda del riu Onyar.
Segons dades de la Memòria Econòmica de Catalunya (2014), l’economia de la
província de Girona ha evolucionat de manera idèntica a la catalana per segon any
consecutiu, amb un creixement estimat del VAB de l’1,1%. Aquest creixement es deu a
la bona evolució d’indústries com la càrnia (principal responsable de l’impuls de les
exportacions). Tot i que el sector turístic, en general, ha tingut a la província un
creixement lleugerament per sota de la mitjana catalana, continua essent un altre dels
motors econòmics.
Vicente (2003) apunta que per a la competitivitat d’aquest territori és clau una política
que garanteixi pols de producció, de logística i de recerca d’escala regional i
supraregional; una gestió dels recursos naturals sostenible, des de l’aigua al paisatge, i
una millora en les polítiques de protecció i gestió del patrimoni cultural. Sobre aquests
tres eixos s’hauria de basar la competitivitat de Girona tant en el seu context més
immediat (regional) com internacional.
A nivell europeu, les ciutats intermèdies estan adquirint cada cop un major
protagonisme, un cop considerada la seva capacitat d’aconseguir una major cohesió
econòmica, social i territorial. Moltes de les polítiques europees s’orienten a potenciar i
reforçar la creació i consolidació de xarxes de cooperació tenint aquestes ciutats com
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a nodes de difusió i posant a disposició instruments per a la innovació i el reforçament
dels factors de competitivitat.
En aquest context, és molt important establir vincles de cooperació i col·laboració i la
ciutat de Girona fa temps que treballa i potencia projectes en aquest sentit formant
part de xarxes amb altres ciutats amb les quals es comparteixen similituds o interessos.
Tot i que formar part d’una xarxa també pot ser fruit de l’oportunitat, la pertinença a
moltes d’elles remarca i visibilitza l’interès de la ciutat per certes línies de treball i
estratègies.
Se’n poden ressaltar les següents:
1. Campanya de ciutats europees cap a la Sostenibilitat. Unió de ciutats europees
signatàries de la carta d’Aalborg compromeses a treballar plegades per un
desenvolupament sostenible. Des d’aquesta xarxa s’ha impulsat l’adopció de les
Agendes 21.
2. En l’àmbit de la sostenibilitat, a més, també es participa en les Ciutats i pobles cap
a la sostenibilitat (plataforma impulsada per la Diputació de Barcelona) i en entitats
de caire local com el Consorci de les Gavarres, el Consorci del Ter o el Consorci
Vies Verdes.
3. EU CORE NET CITIES Platform. Es tracta d’una plataforma impulsada per
l’Ajuntament de Barcelona amb el suport de l’associació FERRMED, que s’orienta a
reforçar el treball de les xarxes de ciutats europees relacionades amb les xarxes
transeuropees de transport per tal de promoure un desenvolupament econòmic i
intel·ligent, inclusiu i sostenible. En l’àmbit d’aquesta plataforma es participa en un
programa europeu co-finançat pel Programa URBACT que és l’Enter.hub (European
Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits). El
projecte es centra en la importància de nodes ferroviaris intermodals ubicats en
petites realitats de mida mitjana, que veuen el node com una oportunitat per a la
integració de les xarxes de transport, com una millora del desenvolupament
socioeconòmic i de la competitivitat local, a través del foment de la potenciació
del territori. Lidera el projecte la ciutat de Reggio Emilia (Itàlia) i hi participen, a
més a més de Girona, Ciudad Real (Espanya), Creil (França), Gdynia (Polònia),
Lugano (Suïssa), Orebro (Suècia), Porto (Portugal), Preston (Regne Unit), Rostock
(Alemanya) i Ulm (Alemanya).
4. Remarcant també l’interès i oportunitat que comporta la nova estació de TAV i la
posició estratègica de la ciutat, Girona forma part del Comitè de Ciutats per l’Alta
Velocitat i la Interconnexió Ferroviària del Corredor Mediterrani. Aquesta xarxa de
ciutats i àrees metropolitanes reivindica la construcció de línies ferroviàries al
corredor mediterrani i el desplegament dels serveis transfronterers de viatgers en
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alta velocitat i de mercaderies. L’objectiu va més enllà de treballar per aconseguir
connexions d’alta velocitat, tot i que en el seu moment es va incorporar aquest
nom al grup de ciutats perquè aquest va ser el revulsiu per a la seva creació. El full
de ruta desplegat conjuntament per les ciutats que en formen part és més ampli,
cercant una millora global del corredor ferroviari en el seu conjunt: alta velocitat,
però també trens regionals, de rodalia i de mercaderies. Per això, des de l’any
2012, es va ampliar el nom d’aquest lobby amb la interconnexió ferroviària del
corredor mediterrani. Actualment està format per dotze ciutats de Catalunya i del
sud de França: Barcelona, Besiers, Carcassona, Figueres, Girona, Lleida, Montpeller,
Narbona, Nimes, Perpinyà, Tarragona i Tolosa de Llenguadoc
5. European Cities Marketing és una xarxa d’oficines de turisme i Conventions Bureau
amb l’objectiu de compartir expertesa i treballar conjuntament. Es tracta d’una
xarxa que aplega més de134 membres.
6. EUROTOWNS és una de les xarxes més actives. Es tracta d’una xarxa de ciutats
mitjanes europees (entre 50.000 i 250.000 habitants) que té com a objectiu
promoure la cooperació i l’interncanvi d’experiències en relació als reptes comuns,
mediambientals, econòmics i socials. En el marc d’aquesta xarxa s’han impulsat
iniciatives europees com la de Support and Empowerment of Youth at Risk, per
fomentar l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques, la configuració de
xarxes i la formulació de projectes per a la inclusió social de joves que pateixen
situació de desavantatge. A part de Girona, hi participen les ciutats de Hasselt
(Bèlgica), Helmond (Països Baixos), Reggio Emilia (Itàlia), Schiedam (Països Baixos) i
Sindelfingen (Alemanya).
Però cal seguir treballant, tant dins d’aquests xarxes com fora.
En els darrers anys la globalització, la transformació dels models productius i el nou
entorn tecnològic i digital han donat lloc a un nou context econòmic i social. Aquest
nou escenari es caracteritza per canvis ràpids i constants, uns canvis que no afecten
únicament a la reorganització productiva sinó també als hàbits i estils de vida de la
població. Això porta inevitablement a identificar diferents àmbits clau per a la ciutat
de Girona per tal de garantir-ne la competitivitat. Els àmbits que es proposen són:
espai transfronterer, el comerç, l'àmbit cultural, la universitat, la gastronomia, espais
d’activitat econòmica i les indústries creatives.
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Espai Transfronterer
Un primer àmbit d’actuació és aquell més proper. Cal establir estratègies de
cooperació amb el territori més immediat i Girona pot ser una peça clau en projectes
de cooperació transfronters (a banda i banda dels Pirineus) o de l’àmbit Mediterrani.
França és un país, des del punt de vista estratègic, amb qui es poden establir moltes
aliances perquè, pel fet de ser un país veí, hi ha diversos projectes en l’àmbit de la
cooperació transfronterera que són interessants; a més, és un país de l’àrea
Mediterrània susceptible de participar en programes MED, també.
Per altra banda, les relacions i els vincles del passat a nivell històric són molts; per tant,
en termes de patrimoni comú europeu o d’explicar el llegat històric europeu per
fomentar el sentiment de pertinença a Europa és un país rellevant.
De fet, ja hi ha antecedents de projectes de cooperació a banda i banda dels
Pirineus. Oliveras (2012) analitza les diferents iniciatives que hi ha hagut i conclou que
aquests projectes han incidit en una àmplia diversitat de matèries que inclouen la
gestió dels espais naturals protegits, les infraestructures de transport, l’activitat agrària,
la gestió de l’aigua, els serveis sanitaris, la cultura i aquells en què el turisme hi ha tingut
una presència destacada com a eina de desenvolupament econòmic.
El turisme ha estat l’eix de projectes de desenvolupament sostenible, de posada en
valor i recuperació dels espais patrimonials (tant naturals com culturals) i de
diversificació de la producció (agrària i ramadera, sobretot), al mateix temps que
promovia la formació dels agents i estratègies conjuntes de comercialització i creació
de nous productes.
La ciutat de Girona forma part de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer. En el
seu Llibre Blanc (MOT i UdG, 2008) es constaten tres reptes o mancances, que són:
•

La falta de coneixement entre les regions

•

La feble integració del territori transfronterer

•

L’absència d’una estratègia transfronterera -juntament amb un important
sorgiment d’iniciatives transfrontereres i un feble reconeixement del territori
transfronterer a l’exterior

Per això es proposa treballar en projectes relacionats amb la formació i la
comunicació per donar resposta al primer repte. Per donar resposta al segon repte es
recomana treballar en projectes per afavorir l’emergència d’un àmbit de relació
transfronter a través de la coordinació de polítiques de desenvolupament local,
d’ordenació i de serveis treballant temàtiques com el transport, la sanitat, el treball,
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l’economia, l’agricultura, la cultura, el turisme, el medi ambient i la planificació i
habitatge.
Castanyer i Feliu (2012) identifiquen les diferents aglomeracions urbanes d’aquest
espai. Girona i Perpinyà són les principals àrees urbanes, però es compta amb una
xarxa d’altres ciutats com Puigcerdà, Ripoll, Olot o Figueres en l’àmbit català i Ceret,
Argelers, Tuir o Prades en l’àmbit francès.
De fet, l’Espai Català Transfronterer inclou les comarques de la Catalunya Nord
(departament dels Pirineus Orientals) i la demarcació de Girona, amb 453 municipis i
un territori de més d’un milió d’habitants.
Aquests dos espais es caracteritzen per moltes similituds:
•

Concentració urbana a la regió est (litoral) al voltant de dues aglomeracions
principals (Perpinyà i Girona) i una zona de muntanya a l’oest molt menys
poblada;

•

L’existència d’una cultura comuna catalana;

•

Fort atractiu turístic amb un potencial important de llocs de treball.

El Departament dels Pirineus Orientals compta amb una indústria poc desenvolupada
(centrada sobretot en la rodalia de Perpinyà) dedicada principalment a la
transformació de productes agrícoles. L’economia es basa en l’agricultura (vinya i
fruita, sobretot) i en el turisme. Els llocs d’interès, a part de Perpinyà, son espais com el
monestir de Sant Miquel de Cuixà o Sant Martí del Canigó, la catedral d’Elna, la vila
fortificada de Vilafranca de Conflent, el castell de Salses, els pobles de Cotlliure i
Castellnou dels Aspres i les estacions d’esquí als Pirineus com Font-Romeu.
Girona ja ha engegat diversos projectes, per exemple, amb la ciutat de Perpinyà, com
el projecte NATUR’ACC per a la creació d’una oferta turística sostenible i accessible a
l’eix transfronterer Girona – Perpinyà. Girona s’ha de convertir en una ciutat de
referència per a les regions de l’entorn per tal de dinamitzar aquesta col·laboració
amb l’altra banda dels Pirineus.

El comerç
També cal pensar en establir vincles amb aquelles ciutats amb una població similar,
que siguin capital d’alguna regió, en les quals el sector serveis sigui un dels actius més
importants, al mateix temps que s’ha tingut en compte l’entorn. Girona és una ciutat
en un entorn clarament turístic que incideix en la manera de ser i de fer de la ciutat.
També es pensa en ciutats comercials.

22

En aquest línia, Jordi (2014) apunta que tot i que un temps enrere semblava que els
centres comercials perifèrics guanyarien la partida al comerç urbà tradicional, els
estudis més recents asseguren que aquest model està entrant en decadència per
l’auge de la compra on-line i el retorn al comerç de barri.
El Pla Especial del Barri Vell ha ajudat a desenvolupar els eixos comercials a la ciutat
però hi ha un seguit de reptes encara per resoldre, sobretot perquè Girona es consolidi
com un referent en l’àmbit de comerç en l’àrea metropolitana i la regió. En aquest
sentit hi ha ciutats com Hasselt o Kortrijk que han desenvolupat estratègies interessants
per fomentar el comerç en els nuclis de les ciutats i que poden ser interessants.

L’àmbit cultural
L’oferta cultural, el patrimoni arquitectònic, la identitat local, la barreja d’usos, la
densitat humana, l’espontaneïtat o l’atracció turística són valors més que suficients per
garantir la viabilitat del comerç urbà si aquest se sap adaptar a les tendències actuals.
D’acord amb el Pla estratègic de Cultura de la ciutat de Girona (2010) el paper que
juga aquest sector en la ciutat és important en diversos àmbits, però alguns de
relacionats amb el patrimoni (centre històric) o el teatre prenen especial rellevància.
Per tant, buscar la col·laboració de ciutats que tinguin característiques similars des del
punt de vista de l’espai urbà patrimonial (per reptes de gestió) o un llegat històric
comú és interessant.
També es tenen compte territoris amb reconeguda importància en l’àmbit teatral. A
nivell català la ciutat de Girona ha esdevingut una ciutat de referència en aquest
àmbit gràcies al Festival Temporada Alta que ha dinamitzat la xarxa de teatres de
Girona, Salt i Bescanó amb una molt bona programació. Però a més Girona (i la
província) es caracteritza per la gran dinamització d’aquest sector.
Seria molt interessant que Girona liderés un projecte al voltant de les arts escèniques,
per exemple, amb col·laboració amb altres ciutats europees com Avinyó (França),
Milà (Itàlia) i Edimburg (Regne Unit) que també potencien aquest àmbit.
En l’àmbit cultural, la ciutat de Girona ja ha participat en alguns projectes a nivell
europeu, de la mà d’algunes de les institucions culturals de la ciutat:
•

Bòlit Centre d’Art Contemporani ha liderat un projecte transfronterer basat en la
creació artística contemporània.

•

L’Escola de música de Girona ha participat en un projecte de promoció i
preservació de la rumba catalana com a patrimoni musical de l’espai Català
Transfronterer, en el que hi participen les ciutats de Perpinyà i Girona i que s’ha
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concretat en la Setmana de la Rumba Catalana que es va celebrar el passat
mes d’abril.
•

El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament ha
participat i participa en diversos projectes europeus de posada en valor del
patrimoni documental, digitalització i preservació, com per exemple els
programes ATHENA PLUS (Acces to Cultural Heritage Networks for Europeana)
(2013-2015), el PREservetion FORMAts for culture information (2013-2017) o el
InterPARES Trust – Itrust (2013-2018).

•

A més, la ciutat de Girona participa en xarxes temàtiques culturals com la
Xarxa de ciutats per l’educació o la Xarxa de cinemes europeus (de la mà del
Cinema Truffaut).

•

En aquest sentit, Girona va ser una de les impulsores de la creació de la Red de
Juderías de España, una associació sense ànim de lucre que aglutina diverses
ciutats amb patrimoni urbanístic, arquitectònic, històric, artístic i cultural del
llegat sefardí. Les ciutats que formen aquest grup, a part de Girona, són: Àvila,
Barcelona, Besalú, Càceres, Calahorra, Castelló d’Empúries, Còrdova, EstellaLizarra, Hervàs, Jaén, León, Lucena, Monforte de Lemos, Oviedo, Palma,
Plasencia, Ribadavia, Segovia, Sevilla i Tarazona. En aquest cas les ciutats entre
elles són molt diferents però comparteixen aquest fet en comú i tenen ja un
vincle establert. Aquesta xarxa, que ha tingut la seva extensió europea, ha
permès consolidar la ciutat de Girona com un referent en l’àmbit del patrimoni
jueu i ha liderat iniciatives molt interessants per a la posada en valor d’aquest
patrimoni.

Tot i que el barri vell de Girona no és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, és
interessant observar de prop les ciutats de l’associació “Ciudades Patrimonio de la
Humanidad”, que aglutina les diferents ciutats que han estat declarades patrimoni de
la humanitat per la UNESCO pel seu centre històric. Tot i que el centre històric de
Girona no és patrimoni de la humanitat, a nivell de visitants, reptes de gestió i
conservació, etc. , té bastants elements en comú amb algunes d’aquestes ciutats,
com Àvila, Eivissa o Salamanca.

La Universitat
El fet universitari és un altre element a tenir en compte. Girona és una ciutat
universitària. Tal com apunten Vicente, Carreras i Rigall (2007), la situació actual es
caracteritza per una especial demanda de complicitat entre les universitats i els seus
entorns. Les universitats tenen un paper central en la generació i atracció de
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coneixement i esdevenen un vehicle necessari de projecció dels entorns on s’ubica
per inserir-los en xarxes de relacions que d’altra banda no serien possibles.
Hi ha altres ciutats europees on la universitat forma part de la identitat de la ciutat i
participa en la dinamització del teixit empresarial, en estreta cooperació amb les
autoritats municipals, com per exemple Coimba, Dresden, Heidelberg, Krems o Vilnus.
De fet, en el projecte Smart City de l’ajuntament, la Universitat és un dels eixos
fonamentals. Cal, doncs, fomentar el coneixement de les dues institucions per veure
quins són els àmbits de col·laboració possibles, tant a nivell municipal com
internacional.

La gastronomia
En els darrers anys la gastronomia ha esdevingut un altre dels elements pels quals la
ciutat és coneguda, i reconeguda, a nivell internacional. En una comunicació
presentada el 2014 en el Congrés de Turisme Gastronòmic de Barcelona organitzat per
la Unitwin (càtedra UNESCO de Cultura i Desenvolupament), Aulet, Marín, Mundet i
Vidal apuntaven que Girona (com a regió i ara com a ciutat) s’ha posicionat en els
darrers anys com a centre de prestigi internacional en l’àmbit de la gastronomia;
primer de la mà de Ferran Adrià i el Bulli i ara de la mà dels germans Roca i El Celler de
Can Roca. I no només es tracta d’aquests restaurants, en la demarcació hi ha 15
restaurants més amb estrelles Michelin i, en aquest context, no es pot oblidar el paper
que juga l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Girona . El Fòrum gastronòmic es mostra
també com un element important que complementa el lligam de Girona i la
gastronomia.
A més, cal mencionar, també, la tendència a la revalorització del producte local que
es produeix de manera generalitzada en tot el territori i que porta a una situació en
què la gastronomia pot ser un motor dinamitzador de la producció local i el comerç.

Espais d’activitat econòmica
Un focus important de mantenir és el que fa referència als espais d’activitat
econòmica. El que tradicionalment s’ha anomenat com a polígons industrials, són avui
(i en especial a l’àrea urbana de Girona) uns importants motors econòmics. Si atenem
les dades d’ocupació, s’observarà també que en aquests espais se situa la indústria
pesant tradicional, continuant essent claus tant en volums de facturació com en llocs
de treball. L’àrea urbana de Girona compta amb un total de fins a 38 espais d’activitat
econòmica delimitats. Cadascun d’ells amb característiques pròpies i amb diferents
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estats de maduració. Cal remarcar que es tracta d’una indústria molt diversificada.
Això té els seus elements positius, però també negatius; el fet de no tenir una
especialització o unes poques branques en què es disposi d’una indústria líder fa que
aquests tinguin una rellevància baixa a nivell nacional i internacional.
Una de les vies en què s’ha d’intensificar el treball és a dotar de millor grau
d’atractivitat aquests espais. En l’informe Programa operatiu per a la promoció, difusió i
captació d’inversions a l’espai urbà, industrial i tecnològic de les àrees urbanes de
Girona i Figueres (2014) s’identificaven les principals problemàtiques d’aquests espais
en quatre grans grups: teixit no associat, espais degradats, excés d'oferta i problemes
de gestió.
Autors com Dunning (1993) o Torrens (2006) ens parlen del camí a seguir per tal de
convertir aquests espais en espais capaços de generar inversió directa, i en aquest
sentit l’àrea urbana de Girona precisa d’una actuació supramunicipal, en què els
municipis implicats siguin capaços de treballar conjuntament en la dinamització
d’aquests espais en una doble direcció: atraure inversió i evitar fugida empresarial.

Les indústries creatives
Les indústries culturals i creatives estan despertant un interès creixent com a
element destacat en el desenvolupament local i regional, atès que els models clàssics
de producció estan essent progressivament reemplaçats per indústries productives que
aposten per la creativitat, el valor afegit i la innovació.
No hi ha una definició estricta i única d’economia creativa i moltes són les
classificacions, models i enfocaments proposats per estudiosos i institucions. Tot i això,
les propostes coincideixen a agrupar i caracteritzar una sèrie de sectors que formen
part del grup central de les activitats creatives. Certament es pot dir que la creativitat
no és un atribut de cap “sector” econòmic en particular, però sí que es poden definir
uns sectors bàsicament creatius que es defineixen com a indústries creatives. Són
sectors que assumeixen “els processos de creació, de producció i de distribució de
béns i serveis que utilitzen la creativitat, i en general, el capital intel·lectual com a
imputs primaris” (Baró, E., 2009:9).
Atenent a la classificació d'epígrafs de les indústries culturals i creatives contextualitzats
a la ciutat de Girona2, el 5 % dels treballadors afiliats a la Seguretat Social (SS) a Girona
el juny de 2015 ho estan sota uns epígrafs d’activitat que es poden considerar dins el
grup de les indústries creatives. Aquest percentatge és relativament baix si es compara

2

A l'Annex 1 podem trobar la proposta que es realitza de classificació de les indústries creatives.
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amb Barcelona, on el pes d’aquestes activitats representa l’11,6%. Al conjunt de

Catalunya inclouen el 7,9% dels afiliats, però cal tenir present que Barcelona aporta
quasi la meitat (48,8%) dels llocs de treball catalans detectats com a indústries
creatives. El percentatge de Girona també és dels més baixos en relació a algunes de

les ciutats catalanes de més de 70.000 habitants, com són Mataró, Sabadell, Manresa,
Tarragona, Terrassa o Lleida.
Gràfic 2: Afiliació al Règim General de la Seguretat Social (RGSS) i autònoms (RETA) en
indústries creatives a Girona. Juny de 2015.

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
Atenent a les dades d'afiliació al Règim General de la Seguretat Social (tal
(tal i com recull

el quadre anterior), no mostra una especial concentració de l'activitat, amb cap
activitat assolint una concentració del 20 % dels treballadors. Pel que fa a la distribució
entre autònoms i treballadors del Règim General a Girona, les indústries creatives

apleguen 3.240 afiliats, 2.441 (75,3%) en Règim General i 799 (24,7%) com autònoms. La
distribució, però, no és homogènia, i algunes activitats -com les artístiques i
d'espectacles o els serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria- assoleixen valors entorn

del 40 % de treballadors autònoms.
L’evolució en els últims anys d’aquestes activitats contemplades en global ha estat

positiva, especialment en el dur context de crisi econòmica i pot haver representat,
precisament, una sortida en molts casos.
La xifra de treballadors per compte propi,
propi, empresaris autònoms, entre 2009 i 2015 s’ha
incrementat un 11,4% (82), mentre en el total d’activitats ho han fet només un 2,8%.
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Per tal de poder incidir en el desenvolupament de les indústries creatives com una
activitat econòmica amb elevat pes específic a la ciutat, caldrà tenir molt present els
següent elements:
1. Universitat de Girona: tenir en compte els Departaments, centres de cerca i
instituts; els grups de recerca; les càtedres; els centres de recerca i altres unitats
de recerca i transferència de coneixement.
2. Parc científic i tecnològic: serà clau el paper de les empreses del parc; els
Centres Tecnològics, d'Innovació i de R+D.
3. Empresa i talent: en són claus el FocusGi; l'Associació d'Empreses de Noves
Tecnologies de Girona (AENTEG); la Fundació Princesa de Girona; els espais de
coworking.
4. Esdeveniments i projectes de ciutat incentivadors: Fòrum Parc Científic i
Tecnològic; Programa Yuzz; Fundació la ciutat invisible; Girona talent; Nits;
Girona Social Seminar; Festival Internacional Mapping Girona; Girona Smart
City.

En resum, en el context territorial, Girona exerceix un paper de capitalitat en l’àmbit
dels serveis per a la resta de territoris de la província i com a nus de comunicacions.
També és important per l’activitat cultural, però ha de reforçar el paper del comerç de
dins de la ciutat. Les indústries creatives i el reforçament dels espais d’activitat
econòmica també han de ser motors del desenvolupament econòmic de la ciutat.
En el context català, Girona es relaciona clarament amb el sector turístic, igual que
passa a nivell internacional. La marca Costa Brava segueix essent un element amb
molt de pes que engloba tot el territori.
Tot i així, en els darrers anys, el Festival Temporada Alta, la consolidació de Girona
Temps de Flors o els èxits del Celler de Can Roca han anat posicionat Girona, en
l’imaginari català, com una ciutat cultural i monumental.
La imatge de ciutat monumental es dóna tant en l’àmbit català com internacional.
Per això, les estratègies de Girona han de passar per:
•

Consolidar la seva posició com a eix central de l’Espai Transfronterer Català,
estrenyent els vincles amb la ciutat de Perpinyà.

•

Ja exerceix la capitalitat provincial en l’àmbit dels serveis, però cal reforçar el
paper que juga el comerç local i de dins de la ciutat, tot intentant evitar una
imatge d’excessiva càrrega turística per esdevenir un punt comercial de
referència per al territori més immediat.
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•

No es pot obviar, no obstant, la importància econòmica del sector turístic, que
s’ha vist reforçat els darrers anys per l’obertura de nous allotjaments a la ciutat
per poder satisfer l’augment del nombre de pernoctacions. Cal potenciar
aquest element des d’un punt de vista de l’oferta de qualitat en termes de
continguts (sobretot culturals), la diversitat i la sostenibilitat.

•

La ciutat té un ric patrimoni cultural i un teixit cultural altament actiu que s’ha
d’aprofitar per dinamitzar l’economia de la ciutat. En el context europeu són
moltes les ciutats que aposten per la cultura i el disseny com un motor del
desenvolupament.

•

Cal consolidar el paper de la Universitat de Girona, sobretot per tal de crear un
pol de recerca important que permeti col·laborar en projectes com el de Smart
City en pro de desenvolupar els sis eixos de les Smart Cities: economia,
mobilitat, sostenibilitat, ciutadania, convivència i governança. Ja hi ha xarxes
en les quals es participa que són molt dinàmiques i cal aprofitar-les.

•

Aquesta

capitalitat

clara

en

l’àmbit

dels

serveis,

precisa

de

la

complementarietat dels municipis de l’àrea urbana de Girona en l’àmbit
productiu industrial, àmbit en què el paper de capitalitat de província queda
més diluïda i amb poc pes a nivell català o internacional.
•

Una sortida –i en queda molt camí per córrer- són les indústries creatives, en
què es precisa una focalització de l’especialització territorial que permeti
competir a nivell català o internacional.

Si com s’indicava a principi de l’apartat a mitjans del segle passat l'objectiu de Girona
era exercir un paper real de capitalitat a nivell provincial, el repte ara passa per ser un
territori de referència a nivell català, amb espais i activitats d'excel·lència
internacional. Però, sobretot, passa per aconseguir excel·lir en un creixement
econòmic inclusiu, que permeti que tant a nivell territorial com a nivell social, tots els
àmbits en formin part.
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2.1.2.- Recursos i vectors clau

En aquest apartat es realitza una descripció i

anàlisi dels recursos, vectors clau i

transformacions recents del territori.
A nivell de recursos, Girona compta amb un important ventall que li permet liderar i
exercir la capitalitat de la província de manera clara. En relació a les diferents
tipologies de recursos es poden fer les següents valoracions.
1. En relació al patrimoni natural, hi ha una mancança a la ciutat de l’ús dels
espais, tant a nivell de ciutadania com a nivell turístic. Girona és una ciutat que
compta amb diferents espais de patrimoni natural rics i diversos, que poden encara
millorar en relació al nombre d'usuaris d'aquests espais.
2. En relació al patrimoni cultural s’observen dues velocitats: aquells recursos
incorporats netament al discurs de ciutat, i aquells que n’han quedat al marge. Dels
12 recursos analitzats, destaca la dificultat de poder formar part de l’imaginari
col·lectiu a tots els nivells d’una part d’aquests recursos, com poden ser el Museu
del Cinema, el Museu d’Art, l’arquitectura modernista i noucentista o fins i tot el
Museu d’Història de Girona. Cal, doncs, pensar un pla d’actuació que posi en valor
aquests recursos i els faci més visibles a tots els públics. En contraposició hi ha
aquells recursos que formen part del discurs de ciutat, com podrien ser el Call Jueu,
la Catedral, Sant Feliu, el Barri Vell o l’aposta per Girona ciutat de festivals o la
gastronomia. En aquests casos es constaten elements importants d’èxit i, per tant,
recursos on una línia continuista en el seu enfocament està plenament justificada.
3. Pel que fa als equipaments, en destaca la centralitat i potència que té la
Universitat de Girona, tant a nivell docent com investigador o en la seva faceta
més lligada a la transferència amb el Parc Científic i Tecnològic. Aquests elements
han de ser eixos competitius clau a nivell de ciutat. Per sota d’aquest paper
central, trobem una xarxa diversa i rica de diferents equipaments, que donen
resposta a les necessitats de la població de Girona ciutat, però també en molts
casos a nivell de capitalitat territorial.
4. Pel que fa a les infraestructures de transport – tot i que les millores sempre són
positives- es considera que es disposa d’un bon nivell de desenvolupament. La
nova estació de TAV i la seva intermodalitat obre un camp ampli de possibilitats
per a la ciutat. En sentit negatiu cal ressaltar la preocupació que suposa la pèrdua
de protagonisme de l’aeroport Girona – Costa Brava.
A mode de síntesi, per identificar els recursos i les tipologies, es mostra la següent
relació, informació ampliada a l'Annex 1.
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Patrimoni Natural
•

Parc de la Devesa: És un espai amb vocació de ciutadania, que presenta
elements interessants per oferta turística segmentada. Aquest espai està en
procés de transformació com a projecte de ciutat a partir de les propostes
fetes pel Pla Especial Devesa. Aquest Pla vol posar en valor el parc existent, tot
partint de la seva estructura històrica, dels factors que l'han dut a la
configuració actual i identificant els aspectes a mantenir, qüestionar, modificar
o eliminar a partir d’un ampli procés participatiu.

•

La Vall de Sant Daniel, el Monestir de Sant Daniel i el Puig de Sant Miquel: La Vall
de Sant Daniel és un clar exemple del que es pot anomenar paisatge cultural,
on el patrimoni cultural (el monestir) s’integra perfectament en l’entorn. Des del
punt de vista de l’entorn natural és un punt de referència de la ciutat. Espai
natural amb baixa utilització com a tal, amb una elevada potencialitat i
possibilitats d'oferta turística segmentada. El projecte Res’pir (relacionat amb el
turisme actiu i de natura) ha fet algunes propostes en aquesta línia.

•

Hortes de Santa Eugènia: Espai de ciutadania, que pot estar lligat a projectes
de major relació amb serveis socials i col·lectius específics. Per incrementar
notorietat i introducció dins context econòmic de ciutat, caldria projecte
específic en equipament.

•

Sèquia Monar i Parc de les Ribes del Ter – Illa del Ter: És un espai d’interès
natural però també és un punt de connexió amb els municipis veïns i, com que
està inclòs en la Ruta del Ter, també amb una àrea geogràfica més àmplia. En
aquests espais al voltant del riu Ter i del seu patrimoni cal contemplar dos
aspectes:
1. En primer lloc la seva inclusió en la Ruta del Ter, ruta que es pot posar en
valor des del punt de vista natural i paisatgístic però també des del punt de
vista del patrimoni cultural fluvial i el patrimoni literari. Aquesta ruta és un
recorregut en bicicleta (tot i que es pot fer a peu i també desplaçant-se
amb vehicle propi) per tant que entronca amb altres activitats de turisme
actiu que es desenvolupen a Girona i en el seu entorn; tot i que caldria
potenciar-la i desenvolupar-la.
2. En segon lloc, i en relació amb el Campus d’Excel·lència de Turisme i Aigua
de la Universitat de Girona, es podria generar una col·laboració en aquest
aspecte. Val a dir que el Campus potencia i estudia més els aspectes
relacionats amb els usos actuals de l’aigua en el sector turístic (eficiència,
sostenibilitat en el sector hoteler, etc.) però tot i així es pot plantejar la
proposta com a possible línia de treball.
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Patrimoni Cultural
En aquesta categoria s’inclou el patrimoni cultural tangible i l'intangible.
En relació al patrimoni tangible, com a principals elements es pot citar:
•

Museu del Cinema: Equipament amb enorme potencial per interrelacionar-se
més amb altres sectors, com l’hoteler, el comerç o les indústries culturals.

•

Museu d’Arqueologia – Sant Pere de Galligans: Cal potenciar la presència del
museu en tots els àmbits, tant en una orientació cap a la ciutadania com cap
al sector turístic.

•

Museu d’Art: Es tracta d’un actiu cultural viu de la ciutat i cal potenciar la seva
presència en el context turístic, sobretot, i com a eina de relació amb el territori.
Ja es disposa internament d’un Pla de Comunicació amb el sector turístic, però
encara pendent d’aplicar-ne gran part de les accions .

•

Call jueu i Museu d’Història dels Jueus: És una de les icones de la ciutat, i està
ben posicionada a nivell de comunicació turística. Caldria, però, intentar
incrementar el nombre de visitants del museu, encara amb possibilitats de
creixement.

•

Arquitectura modernista i noucentista i casa Museu Rafael Masó: És un segment
a explorar encara turísticament, i també amb poc pes a nivell de ciutadania.
Caldria un millor posicionament amb una orientació al mercat segmentada.

•

Catedral i Tresor de la Catedral: És un dels elements més destacats de la imatge
de la ciutat, i en aquests moments es troba amb un bon nombre de visitants,
per tant no cal incidir especialment en el seu posicionament.

•

Basílica de Sant Feliu: De la mateixa manera que la Catedral, disposa d’un bon
posicionament en quant a imatge i ús del recurs.

•

Museu d’Història de Girona: És un dels museus que tant en nombre de visitants
com en possibilitats de relació amb el territori, té un llarg camí a recórrer. Poc
posicionat en el sector turístic, malgrat que és rellevant no només pel seu
contingut, sinó també per l’edifici en què s’emplaça.

•

El Barri Vell: Aquest espai és el que ha forjat la imatge de la ciutat de Girona,
vinculada al seu passat medieval però també al riu Onyar, amb les seves cases
i ponts. Es considera que cal continuar amb l’associació de la imatge turística
de la ciutat i el Barri Vell.

En relació al patrimoni intangible destaca:
•

Gastronomia: La gastronomia (i l’alimentació) és un sector que cada cop està
agafant més protagonisme tant en l’àmbit local com en l’àmbit internacional i
que, ben desenvolupat, repercuteix sobre tot el territori (a nivell de productors,
etc.). És un sector que cada cop més es configura com a reclam, tant pel
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públic que ve de fora com pel públic de proximitat. Però per això, tot i les
nombroses iniciatives, cal vetllar pel bon desenvolupament d’aquesta àrea i
incentivar les bones pràctiques i l’ús dels productes locals.
•

Girona ciutat de Festivals: És la marca sota la qual es promocionen fins a 21
festivals que es porten a terme actualment a Girona.

Com a exemple

paradigmàtic, el Festival Temporada Alta fa una programació ambiciosa i de
qualitat de tots el gèneres que l’ha convertit en un referent no només en
l’àmbit català sinó a nivell internacional, i ha estat capaç d’utilitzar diferents
espais de l’àrea metropolitana per fer una proposta unificada (Teatre
Municipal, La Planeta, Teatre de Salt, El Canal, Auditori de Girona).

És molt

interessant que les diferents activitats (festivals) que s’organitzen a la ciutat es
promocionin, però caldria plantejar una estratègia de promoció que realment
arribés als públics interessats i, fins i tot, que servís per ajudar a construir una
imatge potent de la ciutat en aquest aspecte. També ha de servir per
posicionar la ciutat a nivell cultural. És interessant comptar amb una bona xarxa
d’auditoris i equipaments teatrals per tal de donar resposta a les necessitats de
la població i de l’entorn (quasi a nivell provincial).
•

Girona Temps de Flors: És un dels actes més rellevants de la ciutat de Girona pel
ressò que té, per la seva antiguitat i per la implicació de la ciutadania. El ressò
que ha assolit aquesta exposició de flors és molt destacable, com ho demostra
el fet que altres ciutats, com Barcelona, han començat a desenvolupar
aquesta iniciativa. Més que de potencialitats, es podria parlar d’amenaces. Cal
vetllar perquè no es perdi la singularitat de l’esdeveniment i no es converteixi en
un acte excessivament massificat que produeixi impactes negatius en l’entorn i
en la imatge que en tenen els seus visitants. Cal posar l’accent en la gestió i la
descongestió i no tant en la promoció de l’esdeveniment.

•

Les llegendes de Girona: Es considera que es tracta d’un patrimoni ric que
encara té moltes possibilitats de creixement i de produir-se un maridatge amb
altres sectors, especialment amb les indústries culturals i el turisme.

Equipaments
•

Universitat de Girona- Estudis Superiors: És l'equipament educatiu de referència
universitària a la demarcació de Girona, exerceix una centralitat absoluta en
l'educació universitària, protagonisme territorial compartit en educació superior
en el cas dels Cicles Formatius.

•

Parc tecnològic i científic de la UdG: És l'equipament de referència com a parc
científic a Girona. Peça clau en el procés de transferència de coneixement

33

universitari. Cal potenciar-ne la relació amb els Espais d'Activitat Econòmica i
generar sinergies per ser centre de referència en la recerca pròxim als punts de
producció.
•

Hospital Universitari Josep Trueta- oferta sanitària: Peça clau del sistema sanitari
de les comarques gironines. Si que es detecta una necessitat d’actualització de
les instal·lacions.

•

Auditori de Girona: Exerceix com a pol important de l’oferta cultural de Girona, i
cal major presència i ús del sector MICE.

•

Fira de Girona: Una ciutat com Girona necessita d’un equipament similar, ja
que avui en dia els congressos i les fires s’han convertit en un potent
dinamitzador econòmic que donen cabuda a diferents sectors. Per això, però,
cal dotar l’equipament d’una bona programació, una bona gestió (en relació
amb els organitzadors de congressos de la ciutat – Girona Convention Bureau –
i una bona promoció). És un element important a tenir en compte en la
dinamització de la ciutat. Cal estudiar quins són els actes amb més ressò tant
per a la població local com aquells que atreuen públic de fora per tal de
potenciar-lo.

•

Teatre municipal: És un equipament altament rellevant, malgrat que no té una
elevada visualització, i es podria parlar d'espai infrautilitzat. Exerceix com a
element important en les indústries culturals de la ciutat, i amb una vocació de
servei públic.

•

Centre Cultural La Mercè -Escoles municipals- És un equipament cultural i de
formació amb una orientació a la ciutadania. Exerceix com a element
important en les indústries culturals de la ciutat, i amb una vocació de servei
públic.

•

Bòlit, Centre d'Art Contemporani: És un projecte que aporta una visió transversal
de l’art contemporani i que ofereix no només el servei o l’opció d’exposar sinó
que, a més, afegeix assessorament als professionals per tal de desenvolupar les
seves pròpies iniciatives. El sector de la creació contemporània entès des de
totes les seves perspectives (el disseny, la creació, etc.) és un sector que en
altres ciutats com Barcelona està altament desenvolupat. Girona és una ciutat
que compta amb un nombre relativament important de galeries d’art i artistes i
aquest no és un sector a menystenir. Caldria fer més difusió de les activitats que
es realitzen i, sobretot, ser capaços d’articular una xarxa amb altres centres per
tal d’assolir més notorietat en aquest camp.

•

Espai Marfà: És un espai relativament nou (2012), per tant cal veure com va
evolucionant però el projecte que presenta és innovador i atractiu. A més,
col·labora i participa amb altres institucions de la ciutat a nivell d’organització
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d’actes contribuint al dinamisme cultural. Per altra banda, el fet de ser un espai
patrimonial rehabilitat permetria, també, posar-lo en valor i agrupar-lo com a
recurs amb els altres recursos culturals fluvials. És un espai interessant perquè
complementa l’oferta cultural de la ciutat des d’una perspectiva innovadora,
que no es tracta en altres equipaments com els teatres o la xarxa de
biblioteques i que complementa la feina que es fa des d’altres espais com
l’Auditori.
•

Girona Film Office. Girona Plató: Des del punt de vista de la promoció exterior
de la ciutat és interessant que es compti amb un organisme d’aquestes
característiques per tal d’atreure rodatges a la ciutat; a part de l’impacte
econòmic que generen mentre es desenvolupa el rodatge o la sessió poden
tenir una major incidència si després aquestes gravacions assoleixen un
reconeixement. Estan ben estudiades les influències entre turisme i cinema (per
exemple, el cas de Ocho Apellidos Bascos). És un espai estratègic, per les seves
característiques i com a centre logístic del territori del voltant (rural i marítim).
Des del punt de vista de la captació de gravacions està ben treballat. Però
caldria desenvolupar més tots els temes relacionats amb el post-rodatge: quina
promoció se’n fa? Serveix per atreure visitants a la ciutat? Quines condicions es
pacten amb les companyies? Per exemple, en el cas de la pel·lícula “Las brujas
de Zugarramundi” el municipi va pactar amb la productora, abans de
començar el rodatge, que podria utilitzar imatges de la pel·lícula amb finalitats
promocionals i que podria realitzar projeccions en determinats espais per
organitzar activitats.

•

Girona ciutat esportiva: A part de la xarxa d'equipaments esportius públics i
privats per atendre les diverses necessitats de pràctica físico esportiva (l'esport
d'alta competició, l'esport federat, l'esport escolar, l'esport de lleure i l'esport
salut), Girona gaudeix de la marca DTE (Destinació de Turisme Esportiu) que
posiciona la ciutat de Girona com una destinació turística adaptada a les
necessitats de les persones esportistes pels seus entrenaments i millorar el seu
rendiment físic i tècnic. S’ha de seguir potenciant l’ús dels espais i caldrà
complementar-ho amb l’ús d’altres espais de la ciutat, especialment els espais
naturals.

•

Xarxa de biblioteques: És un important recurs de ciutat, amb una xarxa molt
ben dotada i oferta definida i àmplia. Cal potenciar la seva presència en el
context turístic, sobretot, i com a eina de relació amb el territori.

•

Servei Municipal d'Ocupació: Espai de referència gironí per totes les tasques
que desenvolupa, no només en l’àmbit de la promoció econòmica sinó de la
inserció laboral, el contacte amb les empreses i la formació. S’ha desenvolupat
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una tasca ingent en els diferents àmbits d’actuació, però les necessitats de
finançament són importants; per tant, cal buscar nous agents i la col·laboració
amb altres centres de la ciutat (per exemple, a nivell formatiu) que
desenvolupin tasques similars, al mateix temps que buscar col·laboracions amb
altres àrees per aconseguir finançament europeu.
•

Servei d’Empresa: Punt de gestió del programa Girona Emprèn i d'altres serveis
lligats a l'Àrea de Promoció Econòmica. Encara pot accentuar més el seu
paper de HUB de serveis.

Infraestructures
Es realitza una breu valoració de les infraestructures que té la ciutat ( informació a
l'annex XX), que pren especial rellevància en aspectes de mobilitat que s'analitzen a
l'apartat La població de Girona i del seu àmbit urbà.
•

Aeroport de Girona – Costa Brava: Peça especialment rellevant en el transport
aeri turístic. Menys vinculat als altres sectors productius. És l'aeroport de
referència –tant a nivell de Girona ciutat com de demarcació- malgrat que el
nombre de destinacions destí i origen cada cop és més reduït i també el
nombre de passatgers. És imprescindible capgirar les xifres de tendència
actuals.

•

Xarxa ferroviària: Element clau per a la mobilitat del territori, i amb necessitat
de millora per exercir com a eix. És un nucli ferroviari important, malgrat que
falta una major freqüència de connexió amb el territori.

•

Xarxa vial: Bona connectivitat en xarxa vial. Malgrat això, des del Pla director
urbanístic del sistema urbà de Girona (2010) se subratlla que la xarxa viària té
una elevada intensitat d’ús.

•

Espais d'activitat econòmica – Sòl industrial/polígons: És una font important
d'ocupació i activitat econòmica, però cal ser concebuda no des d'una òptica
local, sinó entenent tota l'anella urbana com una mateixa zona d'activitat
econòmica. També es detecten desequilibris en els estats de maduració i
serveis dels diferents espais.
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2.2.- Anàlisi socioeconòmica

2.2.1.- La població de Girona i del seu àmbit urbà

La població de Girona en el seu àmbit urbà

Girona té una població de 97.227 habitants el 2014. La ciutat és el nucli central d’un
sistema urbà format per 14 municipis, amb alguns d’ells configurant un continu urbà
(Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Fornells de la Selva i Vilablareix) i altres disposats
radialment al seu entorn seguint el principals eixos de comunicació. La població total
d’aquesta àrea (situats en un radi de 10-15 km de Girona, temps de trajecte entre 10 i
15 minuts) és de 164.224 persones. A aquest conjunt Girona aporta el 59,2% de la
població, l’altre pes més significatiu correspon al municipi de Salt (18,3%), mentre la
resta de municipis tenen un pes en nombre d’habitants relativament petit, no superant
en cap cas el 4% del total de l’àrea.
El volum poblacional dels municipis de l’àrea urbana (exceptuant Riudellots de la Selva
i Vilobí d’Onyar que formen part de la Selva), representa un percentatge molt alt
(85,9%) del total de la població del Gironès i, per tant, aquest espai marca plenament
la major part de les dinàmiques comarcals.
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Taula 5 : Població de Girona, dels municipis de l’àrea urbana i de la resta d’àmbits territorials, 2014.
Municipis àrea urbana i àmbits

Població 2014

Pes relatiu

Girona

97.227

59,2%

Salt

30.103

18,3%

Celrà

5.053

3,1%

Sarrià de Ter

4.937

3,0%

Bescanó

4.874

3,0%

Sant Gregori

3.464

2,1%

Quart

3.441

2,1%

Sant Julià de Ramis

3.434

2,1%

Vilobí d'Onyar

3.136

1,9%

Vilablareix

2.529

1,5%

Fornells de la Selva

2.479

1,5%

Riudellots de la Selva

2.026

1,2%

Aiguaviva

783

0,5%

Llambilles

738

0,4%

66.997

40,8%

Total àrea urbana

164.224

100,0%

Gironès

185.085

Girona Província

756.156

21,7%*

7.518.903

2,2%*

Àrea urbana sense Girona

Catalunya
*Pes de l'àrea urbana dins la Demarcació i Catalunya.

Font: Idescat Padró Municipial d’habitants

La ciutat exerceix també una important funció de capitalitat respecte el conjunt de
municipis de la demarcació de Girona; a nivell de població l’àrea urbana concentra
el 27,7% dels 756.156 habitants d’aquest àmbit regional.
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4,3%
2,3%
4,8%
4,4%
2,2%
-7,8%
2,7%
0,6%
2,1%
3,0%
2,7%
4,4%
7,6%
0,7%

4%

Aiguaviva
Bescanó
Celrà
Fornells de la Selva
Girona
Llambilles
Quart
Riudellots de la Selva
Salt
Sant Gregori
Sant Julià de Ramis
Sarrià de Ter
Vilablareix
Vilobí d'Onyar

Creixement
anual

3,3%

6,3%
4,9%
3,5%
3,9%
2,9%
12,9%
3,2%
2,6%
3,3%
4,3%
4,5%
3,3%
5,9%
4,0%

2002

4,7%

2,8%
3,1%
7,4%
4,6%
4,8%
2,6%
1,6%
6,9%
5,6%
3,2%
3,4%
3,4%
0,0%
4,4%

2003

3,4%

1,0%
3,5%
4,8%
4,1%
2,8%
3,6%
0,9%
1,6%
5,7%
4,4%
4,5%
1,9%
2,2%
3,0%

2004

4,3%

1,3%
3,1%
9,1%
7,0%
3,8%
12,1%
0,8%
2,3%
5,6%
5,1%
6,6%
2,7%
2,0%
6,4%

2005

3,3%

-1,2%
2,6%
7,8%
0,3%
3,7%
4,6%
0,3%
4,2%
2,4%
3,8%
6,5%
0,7%
1,1%
2,0%

2006

Font: Elaboració pròpia en base a dades del Padró municipal d'habitants

mitjà

2001

Municipi

2,0%

3,4%
6,8%
4,3%
4,3%
2,6%
4,7%
-0,7%
1,5%
-1,2%
1,9%
7,9%
1,9%
2,4%
1,4%

2007

Taula 6: Evolució població període 2001-2014 de Girona ciutat i la seva àrea urbana

3,3%

10,4%
2,9%
9,7%
7,1%
2,5%
3,0%
5,5%
3,4%
3,9%
2,1%
9,3%
4,2%
0,5%
3,8%

2008

2,7%

5,3%
4,9%
4,3%
8,8%
1,8%
2,7%
3,3%
2,3%
4,2%
3,2%
3,2%
3,4%
0,3%
3,3%

2009

0,7%

1,8%
2,4%
2,8%
2,1%
0,0%
1,8%
4,6%
-0,5%
1,1%
2,4%
1,5%
2,9%
0,6%
2,6%

2010

0,9%

3,7%
1,0%
2,9%
1,6%
0,5%
3,9%
5,6%
2,4%
0,3%
1,1%
2,0%
2,6%
4,5%
0,0%

2011

0,6%

2,7%
2,3%
3,0%
2,9%
0,5%
-0,6%
3,3%
0,7%
-0,8%
1,9%
3,6%
1,6%
1,1%
0,7%

2012

0,6%

2,3%
2,8%
2,3%
0,5%
0,1%
2,7%
3,2%
0,7%
0,3%
3,6%
0,1%
2,1%
2,7%
1,8%

2013

0,0%

-1,1%
0,7%
0,5%
0,7%
-0,1%
0,8%
2,5%
-1,2%
-0,5%
0,0%
-1,0%
0,9%
1,5%
0,9%

2014

44.447

Creixement valor
absolut
268
1.687
2.418
990
23.590
266
1.039
478
8.086
1.129
1.416
1.480
687
913

37,1%
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Creixement valor
percentual
52%
53%
92%
66%
32%
56%
43%
31%
37%
48%
70%
43%
37%
41%

a continuació es pot apreciar l'evolució de població així com quin és el creixement absolut i percentual en els últims 14 anys, des de 2001.

La primera de les dades a tenir presents i analitzar és l'evolució demogràfica que ha tingut Girona i el seu entorn territorial. En la taula mostrada

Evolució demogràfica

Com es pot apreciar a la taula 6, les poblacions estudiades han tingut un creixement

important de població en aquest període.
període. El creixement mitjà del conjunt de les
poblacions se situaria en una taxa del 37,1 % en el conjunt dels períodes, amb un total

de 44.447 persones. Si es mira únicament el creixement de Girona ciutat, les dades
indiquen que aquest ha estat del 32 %. En el període analitzat passa dels 73.637
habitants als 97.227, amb 25.590 nous habitants al municipi. Per posar en relleu la
importància d'aquestes dades poblacionals, cal comparar-les amb les de creixements
en el mateix període de Catalunya o Espanya,
Espanya, que se situen en un 18,2% i un 13,7%
respectivament. Si la comparació la realitzem amb les altres capitals de província
catalanes (exceptuant Barcelona), la ciutat de Tarragona va experimentar un
creixement del 24% i Lleida del 15,9%. En tots els casos es pot apreciar clarament com el
creixement de la població ha estat molt més intens que en altres territoris.
Tal i com apunten Blanco i Subirats (2008) Girona s’ha caracteritzat durant els darrers
anys per un creixement sostingut de la població, però que queda lluny de les previsions
de 400.000 habitants estimats per a l’any 2.000 en el Pla d’Ordenació Urbanística de

1971. Si s’observa el creixement per municipis, els resultats són desiguals, tot situant en
un extrem termes municipals amb creixement molt elevat (com és el cas de Celrà, Sant
Julià de Ramis o Fornells de la Selva)
Selva) i un gruix important de municipis amb valors pròxims
a creixements entorn del 50 %. L'altre extrem el configuren les poblacions amb menors
creixements percentuals, com són Riudellots o Girona.
En el gràfic mostrat a continuació, es pot observar el creixement en valors absoluts de
Girona ciutat respecte al conjunt de municipis que configuren aquesta anella urbana.
Blanco i Subirats (2008) i Turró (2000) apunten que el creixement de la ciutat de Girona
no es deu només al creixement natural de la població sinó també als moviments
migratoris, la població estudiantil i la capacitat d’atracció residencial de persones que

viuen a les comarques veïnes.
Gràfic 3: Evolució població període 2011-2014 de Girona ciutat i la seva àrea urbana en valors absoluts

Font: Elaboració pròpia en base a dades del Padró municipal d'habitants
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Com s'aprecia, el creixement segueix una tendència similar, amb unes taxes de
creixement interanuals situades en un 3,3% entre els anys 2000-2009, i a partir de l'any
2009 s'aprecia un clar estroncament del creixement de la població, amb una mitjana de
creixement interanual 2009-2014 que se situa al 0,9 %, i que en l'últim any (2014) es
manté quasi amb valor 0, amb creixement residual. Per tant, es pot apreciar molt
nítidament com els períodes d'expansió econòmica i recessió tenen una incidència
directa amb les dades de creixement poblacional.
Un altre indicador rellevant és la densitat de població que presenten els diferents
municipis. En la següent taula es mostren les densitats de població l'any 2014. 3
Taula 7: Densitats de població de Girona i el seu entorn urbà, 2014
Municipi

Densitats de població

Aiguaviva
Bescanó
Celrà
Fornells de la Selva
Girona
Llambilles
Quart
Riudellots de la Selva
Salt
Sant Gregori
Sant Julià de Ramis
Sarrià de Ter
Vilablareix
Vilobí d'Onyar

56
136
259
209
2.485
51
90
154
4.534
70
183
1.187
410
96

Extensió en km2
13,92
35,92
19,53
11,86
39,12
14,58
38,09
13,12
6,64
49,17
18,8
4,16
6,17
32,59

Font: Elaboració pròpia en base a dades Xifra
Com es pot apreciar, les poblacions amb menor nombre d'habitants són també les de
menors densitats de població. El cas més rellevant de trencament d'aquesta lògica de
densitat és Salt, que amb una tercera part de la població de Girona ciutat, té quasi el
doble de densitat de població. Per tant, amb aquestes dades es visualitza clarament
com tant Girona com la seva àrea urbana han tingut un creixement de població molt
per sobre d’altres territoris i amb un comportament relativament homogeni en el conjunt
dels municipis. Aquest creixement només ha estat frenat amb la irrupció de la
conjuntura econòmica desfavorable.

3

Per evidència estadística les dades de densitat tenen el mateix comportament que les de
creixement de població
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Estructura de la població

Per tal d’analitzar l’estructura de la població, el primer element a tenir present és la
piràmide de població, per edats i sexe.
Gràfic 4: Piràmide de població de Girona ciutat any 2014

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat

A simple vista, el gràfic que apareix és el més habitual en ciutats occidentals, on es té als
extrems una caiguda de població (tant masculina com femenina), i per tant,
identificada com una població en fase d'envelliment. Estem davant d'un
d'un tipus de

població identificada com Regressiva.
Regressiva. També, en la mateixa línia, es pot apreciar com
l'esperança de vida en dones és major que en homes (fet també habitual).
En aquest sentit cal, doncs, indicar que les dades de població de Girona són les

esperades en poblacions de les seves característiques. Si resulta interessant constatar
aquest fet, també és oportú observar l’evolució temporal de l’estructura per grans grups

d’edat, tal i com es recull en el gràfic 5.
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Gràfic 5: Evolució població Girona ciutat (2000-2014)

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat
S’hi pot apreciar el creixement dels últims 15 anys de la població; s'ha fet especialment
amb el creixement del pes de la forquilla de gent en edat de treballar, sense que això
hagi portat un increment proporcional en les parts inferiors de l'estructura. Aquest fet,
pot tenir l'explicació en una forta onada migratòria, que arriba a la ciutat en edat de
treballar, i per tant, incrementa substancialment la població en la franja mitjana, tal com
apunten Blanco i Subirats (2008) o Domingo, López-Falcón i Bayona (2011). Amb el pas
del temps, si no arriben noves onades que engreixin la part central, l’estructura s’hauria
d'eixamplar en la base si aquests nous arribats tenen taxes de natalitat altes. En cas
contrari l’estructura seguirà desajustada.

Si aquesta és l'anàlisi individual, resulta especialment rellevant fer-ho en relació a quin és
el perfil de Catalunya, i per tant observar-ne quin és el seu context. En aquest sentit el
quadre comparatiu dels pesos de poblacions per franja d'edat – recollit en el gràfic 6-

és molt revelador.
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Gràfic 6: Comparativa Girona ciutat i Catalunya per grups d’edats.

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat
És evident que es pot fer l'afirmació que, respecte de Catalunya, Girona té una població
més jove que no pas la mitjana catalana. Com es pot observar, els pesos poblacionals a
Catalunya es mouen sempre en valors superiors
superiors als gironins en les franges de més edat,
fins que arribem a la franja de 35-39, que es produeix un canvi, passant en aquell
moment a tenir majors pesos relatius la població gironina. Molt destacables les forquilles
en què el percentatge és quasi un
un punt percentual superior (un 20% respecte valor
català), i per tant estem en situacions clarament significatives, com són els nadons de 04 anys, i les dues franges de població de 25-35, segments que poden estar relacionats

amb el fet generacional pares-fills.
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Per observar aquestes dades, també resulta interessant disposar del moviment natural

de població; naixements i defuncions. En el gràfic es pot observar la seva evolució
durant prop de 40 anys.
Gràfic 7: Evolució defuncions i naixements a Girona ciutat 1976-2013

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat
S’hi aprecia nítidament com el nombre de defuncions ha mantingut un valor
relativament constant al llarg del temps, fet que explicaria (en part) aquest envelliment
de la població; tot i l'increment del seu nombre absolut, no incrementa el nombre de
defuncions. Si la dada de mortalitat
mortalitat té un comportament certament estable, a la dada
de naixements no hi passa el mateix. Entre 1976 i 1979 es produeixen uns valors molt alts
de natalitat (i unes taxes encara més altes), per fer una caiguda molt accentuada fins a

mitjans de la dècada dels 80, quan s’inicia un període d’ estabilitat amb petites
variacions fins a començaments del 2000, on els valors tornen a escalar. Aquest fet,
estaria bàsicament vinculat amb l'arribada de població immigrant en edat fèrtil. La
dada queda clarament estroncada entorn l'any 2008 (inici tècnic de la crisi
econòmica), on el nombre de naixements torna a recular clarament.
En relació a l’estructura de la població d’aquets àmbit un altre element a tenir present

és el seu origen.
Resulta rellevat observar quina és la població per nacionalitat l’any 2014. En el cas de
Girona, obtenim les dades recollides en la taula 8.
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Taula 8: Nacionalitat de la població resident a Girona ciutat i Catalunya any 2014
Gironès

Girona

Catalunya

Espanyola

79.100

81,4%

148.703

80,3%

6.429.689

85,5%

Estrangera

18.127

18,6%

36.382

19,7%

1.089.214

14,5%

Total

97.227

185.085

7.518.903

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat
Com es pot apreciar, els pesos de Girona i el Gironès són similars, amb valors
lleugerament superiors en població estrangera
estrangera a la comarca. Les dades sí que mostren
valors molt més alts que la mitjana catalana,
catalana, amb 4,1 punts percentuals (28% superiors),
en el cas de la població estrangera gironina. Aquest valor en el cas comarcal escala
fins a 5,2 punts percentuals (35 % superior).
Si la dada de la nacionalitat porta a intuir un escenari concret, resulta molt
complementari poder observar quin és l'origen de la població segons el lloc de

naixement. En el gràfic mostrat a continuació tenim els valors de Girona ciutat en la
sèrie temporal dels últims 15 anys.
Gràfic 8: Lloc de naixement de la població de Girona ciutat 2000-2014

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat
En el gràfic es pot apreciar com el nombre de població nascuda en el mateix municipi
és molt estable en valors absoluts, amb lleugers creixements que fan que el seu pes

relatiu sigui molt similar en tota la sèrie. El mateix passaria amb les altres dades, tant les
de persones provinents d'altres punts de la província de Girona, la resta de Catalunya o
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nascuts a Espanya (aquesta última amb un major grau de volatilitat). La dada

especialment rellevant és aquella relativa a persones nascudes a l'estranger,
l'estranger, que en els
darrers 15 anys ha crescut un espectacular 598 %, passant de representar el 4,1 % de la
població l'any 2000 al 21,2 % l’any 2014. La forta onada migratòria ha estat estudiada

des de diverses perspectives, Saló (2006) des de l’òptica de l’habitatge; Domingo,
López-Falcó i Bayona (2011) des de l’òptica educativa, Blanco i Subirats (2008) des de la
perspectiva de l’exclusió social , però tots els autors coincideixen a ressaltar el fort

impacte que ha tingut en l’estructura sociodemogràfica de Girona.
Aquestes dades porten a intentar aprofundir respecte del comportament de l'àrea
metropolitana de Girona, i els resultats obtinguts han estat molt similars als de Girona

ciutat, on observem com el creixement demogràfic es produeix bàsicament amb
l'arribada de persones nascudes a l'estranger. Sí que, per paradigmàtic, resulta
especialment interessant de focalitzar la mirada en el cas del municipi de Salt.
Gràfic 9: Lloc de naixement de la població de Salt 2000-2014

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat

1. A diferència del cas gironí on la majoria de valors es mostraven estables, en
aquest cas no és així:
2. Pel que fa al nombre de persones nascudes dins del mateix municipi, es parteix
de valors comparativament amb les poblacions de l'àrea urbana de Girona i la

mateixa Girona ciutat més baixos, que creixen de manera sostinguda amb el pas
del temps, fins a multiplicar per tres els valors de l'any 2000. El seu pes percentual
és major que a començaments de mil·lenni.
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3. La població que té origen a altres poblacions de la província és un dels elements
més clars a tenir presents, doncs mostra una important caiguda, tant en valors
absoluts com en valors percentuals. Per tant, no només no arriben nous habitants
amb origen a d'altres punts del territori gironí, sinó que part dels que hi ha en
marxen. En menor mesura, aquest fenomen també s'aprecia en els nascuts a
Espanya.
4. Finalment, la dada més espectacular i més significativa, la de població nascuda
a l'estranger. En aquest cas, es pot observar com la població fa un gir,
multiplicant pràcticament per 10 el seu valor absolut. Aquest fet fa que es
produeixi una metamorfosi, i amb el curt període de 15 anys, Salt passi de tenir
una població nascuda a l'estranger del 5% a quasi el 40 %. A aquest fet cal
sumar-hi la possible correlació que es genera entre l'augment de la població
nascuda a Salt i l'arribada d'aquesta onada migratòria.

Migracions

En l'apartat de l'estructura de la població, ja es pot visualitzar l’impacte que els
moviments migratoris han tingut en la configuració de la població de Girona i la seva
àrea urbana. El primer element a estudiar són els saldos migratoris de Girona l'any 2013
amb els corresponents a la comarca i Catalunya. S’hi observen comportaments
singulars.
Taula 9: Comparativa saldos migratoris any 2013
Saldo amb Catalunya
Saldo amb Espanya
Saldo migratori intern
Immigracions
Emigracions
Saldo migratori extern
Saldo Migratori TOTAL

Girona

Gironès

Catalunya

0,30%
0,00%
0,30%
1,20%
2,00%
-0,80%
-0,50%

0,10%
0,00%
0,10%
1,10%
1,70%
-0,60%
-0,50%

----0,01%
-0,01%
1,14%
1,42%
-0,28%
-0,29%

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat
El primer element que es visualitza, és una relativa similitud de resultats percentuals, això
sí, amb alguns comportaments que cal assenyalar:
•

En primer lloc, els saldos migratoris interns són similars a nivell comarcal i català, i
la principal diferència en el saldo amb la comparació catalana és la disparitat
de l'escala territorial.
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•

El comportament dels indicadors a nivell local i comarcal són extremadament
similars.

Pel que fa al saldo migratori extern, en aquest cas indicar que es troba lleugerament
superior al comportament català, en aquest cas en uns saldos negatius. Aquest saldo
negatiu no és fruit de la immigració -que es mou en valors similars- sinó que resideix en el
volum d'emigracions, que és sensiblement superior en el cas Gironí. Si s’observa aquest
saldo migratori en funció de grups d'edat i sexe el mateix any 2013, les dades
obtingudes són especialment reveladores del seu perfil. S'aprecia com tant les
immigracions i les emigracions presenten un comportament similar per franges d'edat,
tot concentrant-se en els grups de valors 15-29 anys i 30-44 anys, essent especialment
important en aquest segon grup. Especialment rellevant és el major pes que té en el cas
de les emigracions, fet que suposaria la franja d'edat amb major preparació i una
situació possiblement de maduresa professional. Observant el saldo migratori, s'aprecia
com la major intensitat de valors negatius es produeix en aquest segment generant,
doncs, una pèrdua important de mà d'obra. Pel que fa al sexe, no es produeixen
comportaments diametralment oposats, però si que es constata un major pes de les
dones en les immigracions, major que no pas els homes; i a la 'inversa en el cas de les
persones emigrants, on els homes se situen en valors lleugerament més alts.
Taula 10: Comparativa migracions per grups d'edat i sexe any 2013
Immigracions
Edats
De 0 a 14
anys
De 15 a 29
anys
De 30 a 44
anys
De 45 a 59
anys
De 60 anys i
més
Total

Emigracions

Saldo Migratori

Homes
523

Dones
473

Total
996

Homes
515

Dones
480

Total
995

Homes
8

Dones
-7

Total
1

807

970

1.777

822

948

1.770

-15

22

7

1.095

957

2.052

1.316

1108

2.424

-221

-151

-372

356

342

698

444

401

845

-88

-59

-147

185

239

424

168

225

393

17

14

31

2.966

2.981

5.947

3.265

3.162

6.427

-299

-181

-480

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat
Si aquest és el context dels saldos migratoris l'any 2013, resulta important conèixer quins
han estat els saldos de les migracions a nivell temporal. En el gràfic 10 apareixen els
saldos els últims 9 anys.
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Gràfic 10: Evolució saldos migratoris Girona ciutat 2005-2013

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat
Com es pot observar clarament el període 2005-2008 els saldos migratoris són positius,
amb una tendència al retrocés del saldo constant, que s'accentua de manera dràstica
l'any 2007. Aquesta forta caiguda es manté fins l'any 2009 (ja amb saldos negatius); tot i

mantenir-se en el temps amb nivells de saldo migratori negatiu, aquest valor es mostra
molt més estable entre els anys 2010-2013. Aquestes dades doncs guarden una relació
directa amb el nombre d'habitants de Girona, que queda estabilitzat (tal i com es
visualitza a les dades de població) a partir de l'any 2009.
Degut a la importància de les dades d'aquest període, resulta pertinent realitzar una
anàlisi amb més profunditat d'aquest període 2005-2013. En la taula 11 es detallen els
diferents saldos migratoris produïts en aquest període.
Taula 11: Saldos migratoris de Girona ciutat període 2005-2013
TOTAL 2005-2013

Mitjana

Desviació estandard

35.174
36.645
-1.471

3.908
4.072
-163

259,3
249,1
415,3

7.470
8.080
-610

830
898
-68

77,4
107,7
44,3

Migracions externes
immigracions
emigracions
saldo migratori

21.204
15.266
5.938

2.356
1.696
660

1.021,1
615,0
1.369,3

Saldo migratori total

3.857

429

1.336,2

amb la resta de Catalunya
immigracions
emigracions
saldo migratori
amb la resta d'Espanya
immigracions
emigracions
saldo migratori

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat
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La primera de les dades a tenir present és amb relació al saldo migratori amb la resta de
l'estat, que cal assenyalar que és negatiu però en un valor residual. No només això, sinó
que els resultats són molt similars al llarg del temps, i no s'observen alteracions
significatives, tal i com mostra la poca desviació en les seves dades. Ródenas i Martí
(2005) identifiquen en el seu estudi l’àrea de Girona clarament com una zona de destí
per a persones d’altres parts de l’estat, ja des dels anys 50.
La segona dada fa referència al saldo migratori amb la resta de Catalunya. En aquest
cas novament ens trobem amb saldos migratoris negatius en valors absoluts, però en
aquest cas en uns moviments poblacionals significatius, que el converteixen clarament
en el principal focus d'emigració-immigració de la ciutat. En aquest cas, cal senyalar
que el comportament al llarg del temps del indicador ha estat especialment erràtic,
amb una dispersió de dades important, però també amb un comportament gens lineal
d'aquesta dispersió, sense tenir un patró definit o tendència al llarg del temps.
Finalment, pel que fa a les migracions externes, aquest és l'indicador amb el
comportament més similar respecte de les dades totals, mostrant-se clarament en valors
elevats positius els primers períodes i posteriorment a partir de l'any 2009 entrar en valors
negatius. Destacar que el comportament en el saldo migratori exterior és encara més
accentuat al nivell de caiguda de l'any 2008 al 2009, mostrant molt nítidament un
trencament, bàsicament degut a la caiguda de la immigració.
Finalment, resulta interessant l'evolució que ha seguit la immigració en funció del seu
origen, per detectar quins han estat al llarg del temps els principals focus d'immigració a
la ciutat.4
Com es pot apreciar al gràfic 11, tots els orígens de procedència tenen un
comportament relativament similar, mostrant un pic d'immigrants situat principalment en
els anys 2006-2007, precedit d'un llarg període de creixement i estroncat clarament a
partir d'aquesta data.

4

Les dades estadístiques que es disposen són per estats, agrupades per àrees que puguin facilitar
la visualització en un gràfic .
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Gràfic 11: Evolució saldos migratoris Girona ciutat 2005-2013

Font: Elaboració pròpia en base a dades Instituto Nacional de Estadística
Respecte al comportament d'aquesta immigració destacar un seguit d'elements, que
malgrat tenir un comportament similar, presenten certes especificitats en funció de

l'origen de la immigració.
Oceania resulta merament testimonial en el flux migratori. No així el cas del continent
asiàtic, que partint de valors residuals ha anat escalant el seu pes, fins a situar-se per
sobre de la immigració que ve de la resta d'Europa (sense tenir present UE) i molt pròxim

als valors d'immigrants del continent africà. El cas més significatiu però és el del
continent americà, que sempre s'ha posicionat com a primer origen de la immigració,
però que en el període de creixement va ser especialment significatiu, amb creixements

tant en nombres absoluts com percentuals molt per sobre de qualsevol altre origen.
Cal tenir present que l'any 2001 representava el 57 % de la immigració, i que els anys

2006-2007, en el moment màxim de flux migratori es situava també per sobre del 50 %
del total, pes que se situa el 2013 en un 37,5 %. Aquesta pèrdua de pes dibuixa un
escenari d'immigració el 2013 molt més heterogeni i diversificat.

Habitatges

Una dada interessant de poder analitzar és la relacionada amb els habitatges, les seves

característiques i nivell d’ocupació. Aquesta informació es recull com a operació
estadística en el Cens de població i habitatges que cada 10 anys realitza l’INE.
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A la taula 12 es poden apreciar les dades relatives al parc d'habitatges, en funció de si
es tracta d'habitatge principal, secundari o buit l'any 2011, data de l’últim cens realitzat.
Taula 12: Comparativa habitatges per tipus any 2011
Girona

Gironès

Principals

38.245

80,6%

69.395

82,3%

Secundaris

2.474

5,2%

4.834

Buits

6.727

14,2%

10.071

Catalunya
2.944.944

76,2%

5,7%

470.081

12,2%

11,9%

448.356

11,6%

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat
Girona ciutat mostra una especial presència d'habitatges buits, més elevada que la

resta d’àmbits de comparació.
Si observem les característiques dels habitatges, en funció de l'any en què van ser
construïts, les dades són reveladores i poden indicar un problema que té la ciutat amb

els habitatges buits. En el gràfic 12 es compara l'any de construcció dels habitatges buits
i principals i s’obté el següent resultat.5
Gràfic 12: Pes de la data de construcció dels habitatges de Girona ciutat per tipus

Font: Elaboració pròpia en base a dades Idescat
La primera dada que cal indicar és en relació als habitatges secundaris, que no
apareixen recollits en les estadístiques com a tals fins a l'any 1961, i per aquest motiu es
produeix una concentració de dades
dades en els últims 5 períodes temporals. Com es pot
apreciar clarament, els habitatges buits presenten uns perfils molt més envellits que no
pas els habitatges principals. Especialment significatiu és el fet que més d'un 10%

5

En el Gràfic 8 no s'introdueix la variable habitatge secundari.
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d'habitatges buits se situa en construccions anteriors al 1900. Fins als valors de
construccions fetes a la dècada dels 70 no es troba un gir en les dades. També és
revelador d'un important parc d'habitatges de recent construcció que es troben buits,
amb un pes relatiu al seu segment similar al que podem trobar amb habitatges
principals.
Tanmateix la detecció que es realitza en el cens dels habitatges buits i plens necessita
d’una metodologia més acurada. El nivell de desocupació de l’habitatge és una dada
de la qual no es disposa d’un registre directe. La determinació del nombre d’habitatges
buits pressuposa, primerament, la definició del propi concepte d’habitatge buit. S’entén
que un habitatge és buit o en desús quan no hi ha persones empadronades ni hi ha
despesa d’aigua corrent. En aquest cas, la determinació dels habitatges buits es basa
en un procés de “filtratge” progressiu de les dades sobre el total d’edificis a la ciutat a
partir de padrons o registres diversos.
Segons l’anàlisi realitzada per la UMAT (Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial de
l’ajuntament de Girona), s’estima que l’any 2015 el nombre d’habitatges buits a la ciutat
és de 1.147, d’un total de 48.177 habitatges existents, és a dir el 2,4%.
Taula 13: Evolució d’habitatges buits, domicilis i estimació d’habitatges sense empadronament, 20072015
Habitants
Habitatges
Habitatges buits
%
habitatges
buits
Nr. de domicilis
Habitants
per
domicili
Estimació
habitatges
ocupats sense
empadronament
Estimació
d'habitants en
habitatges sense
empadronament
Estimació
habitants reals
de la ciutat

2007
92.568
44.447
468
1,05

2009
96.504
46.653
663
1,42

2011
97.018
47.633
1.274
2,67

2013
97.606
48.063
1.221
2,54

2015
97.907
48.177
1.147
2,38

Abs.
5.339
3.730
679
1,33

%
5,8
8,4
145,1
-

33.697
2,75

35.249
2,71

36.405
2,66

36.691
2,66

36.946
2,65

3.249
-0,10

9,6
-3,6

10.282

10.741

9.954

10.151

10.084

-198

-1,9

29.223

29.430

26.478

27.002

26.722

-2.501

-8,6

120.843

125.934

123.496

124.608

124.629

3.786

3,1

Font: “2015 Estimació de l'Habitatge buit a la ciutat de Girona”, UMAT, Ajuntament de Girona.

Segons les dades evolutives calculades el 2011 es pot parlar de 1.274 habitatges buits,
una xifra bastant allunyada de la censal.
Segons padró, es calcula l’existència de 36.946 domicilis, amb una mitjana de 2,65
habitants per domicili.
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A partir d’aquesta informació es pot detectar una bossa de 10.084 habitatges que ni són
buits ni tenen gent empadronada (habitatges totals menys habitatges amb domicilis
empadronats i menys habitatges buits). Tampoc es tenen en compte els habitatges en
obres.
Això representa que a la ciutat, si s’utilitza la mitjana de persones per habitatge, poden
haver 26.722 possibles habitants en habitatges ocupats sense empadronament.
El cens d’habitatges de 2011 pot donar informació sobre les característiques del parc
d'habitatges amb un major pes a la ciutat, com són els principals, ens trobem amb el
següent quadre de l'any 2011 amb un comparatiu del regim de tinença
En les dades es pot apreciar com a Girona hi ha un important parc d'habitatges
principals en règim de lloguer, netament superior a la mitjana catalana. Saló (2006)
apunta com a possibles causes d’aquest fenomen la immigració i el fet universitari. Un
altre element important en aquest anàlisi dels habitatges a Girona és la grandària de la
llar d'aquests habitatges.
Analitzant les dades, resulta revelador com les comparacions a nivell de comarca i
català, tenen valors molt més homogenis i similars que en el cas gironí. En el cas de
Girona ciutat es pot apreciar com es troba en valors que difereixen significativament:
•

Llars amb una sola persona. En aquest cas es troba 3,6 punts percentuals per
sobre de la mitjana catalana, i per tant denota una important bossa d'habitatge
principal que està ocupat només per una persona. A nivell de població
vulnerable la importància rau en el fet que un elevat percentatge d’aquestes
llars són ocupades per població d’edat avançada. Segons padró, el 2011 el
26,95% de la població que viu sola són persones majors de 69 anys (2.740
persones), i el 15,1% (1.536%) majors de 79 anys, principalment dones. El 2015,
aquests percentatges s’han incrementat: 28,2% (2.909)

i

16,5% (1.707)

respectivament.
•

Llars de parella amb fills. Podem observar com el nombre de llars on hi ha els dos
conjugues i fills a càrrec és significativament inferior a la mitjana catalana,
situant-se 3,4 punts per sota. Una explicació del diferencial la podem trobar en el
fet que hi ha més pes de les llars de pares o mares amb fills, sense el seu cònjuge.

Blanco i Subirats (2008) apunten com a causes el creixement del nombre de població
envellida i sobreenvellida en situació de viduïtat però també les transformacions de les
estructures de les llars com el creixement de les persones joves i de mitjana edat que
viuen en llars unipersonals.
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Mobilitat

En el marc del context de la mobilitat, Girona -i el seu entorn urbà- es mou en dues
òptiques clarament diferenciades, tal i com recull el Pla director urbanístic del sistema
urbà de Girona (2010):
•

En un primer lloc la situació geogràfica del sistema urbà de Girona fa que es trobi
en un punt obligatori de pas del corredor pre-litoral català. Aquest fet fa que
tingui una localització estratègica per a la mobilitat de bona part del flux de
persones i mercaderies

que es produeix entre la península i la resta del

continent.
•

En un altre prisma se situa l'òptica de centre d'activitat econòmica a nivell
comarcal i provincial, que també genera un important flux de persones i
mercaderies.

En aquest marc, les principals infraestructures lineals que s'identifiquen en el Pla de
mobilitat urbana de Girona (2014) serien:
•

L’autopista AP-7, amb funció de ronda de la ciutat, en tant que disposa de tres
sortides que hi donen accés directe (Girona Sud, Girona Oest, Girona Nord i
Vilademuls).

•

L’eix N-II, que suporta una part del trànsit de pas.

•

Carrer Barcelona (antiga carretera N-IIa): amb un recorregut paral·lel al de
l’autopista AP-7. Esdevé el principal eix viari que travessa longitudinalment el
centre urbà.

•

Carretera C-65: uneix la Costa Brava Sud amb Girona.

•

Línia de ferrocarril entre Barcelona i la frontera francesa, amb estació a Girona .

•

Línia d’Alta Velocitat, amb estació a Girona.

Coincidint amb les conclusions que es fan des del Pla de mobilitat urbana de Girona
(2014), des del Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona (2010) es posa de
manifest que es tracta d’infraestructures –i en especial en el cas de la xarxa viària- amb
una elevada intensitat d’ús.
En aquest sentit també cal ressenyar la futura estació intermodal, que està destinada a
aglutinar una elevada demanda de mobilitat. Des de l' Institut Cerdà (2013), s'apunta la
previsió de més de 5,5 milions de viatges anuals, destacant el potencial que presenten
les sinergies d'intermodalitat de serveis, així com el reforç de Girona com un pol
d'atracció i distribució de mobilitat.
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Des del Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona (2010) es fa un incís especial a
aquesta mobilitat, on s'identifica la mobilitat laboral com la principal font de mobilitat a
Girona ciutat. En un mateix sentit trobem els resultats del Pla de mobilitat sostenible de la

comarca del Gironès (2006), que com recull el gràfic següent també situa en primer lloc
la mobilitat laboral al Gironès.
Gràfic 13: Quantitat diària de desplaçaments al Gironès, any 2006

Font: Elaboració pròpia en base al Pla de mobilitat sostenible de la comarca del
Gironès(2004)
Focalitzant la mirada en la mobilitat obligada originada en el treball, cal subratllar com

el nombre de desplaçaments diaris arriba a 561.000 viatges. A l’interior dels nuclis urbans
de Girona i la seva àrea urbana predomina el desplaçament a peu, mentre que en el
cas de desplaçaments intramunicipals el que predomina és l’ús del vehicle privat.

En el gràfic 14, es pot apreciar clarament com
com el pes en els desplaçaments està
polaritzat entre el vehicle privat i els viatges a peu o bicicleta, mentre que el

desplaçament utilitzant transport públic cau a un valor de només el 7% dels trajectes.
Aquest valor es troba molt lluny del que passa en grans
grans nuclis metropolitans, però
lleugerament alineat amb valors de municipis de dimensions similars.
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Gràfic 14: Sistema de desplaçament al Gironès, any 2012

Font: Elaboració pròpia en base al Pla de mobilitat urbana de Girona (2014)
Des del pla també resulta interessant observar la previsió d'escenaris futurs, situant l'any
2018 un augment de l'ús del vehicle
vehicle privat, que escalaria fins al 58 %, i un lleuger ascens
del transport públic, que se situaria en el 8,5 %, en detriment de la mobilitat a peu i en
bicicleta. Aquest canvi es produiria principalment a causa de la major projecció

d'activitat econòmica a les anelles de l'àrea metropolitana. Tal i com indica Oliver (2010)
"aquesta dinàmica econòmica més intensa a la resta de municipis de l'AUG no ha de
ser vista, des del punt de vista de Girona, amb recança, sinó tot el contrari, ja que és la

integració de tot el territori de l'àrea urbana el que dóna sentit a l'estructura econòmica
de la ciutat, dotant-la de la complementarietat necessària".
En aquesta mobilitat analitzada el 2006 en el Pla director, és important destacar el paper

que hi juga Girona, generant el 59,1 % dels desplaçaments; seguit per Salt, que en
generaria 13,7 %; i ja els altres municipis es repartirien el 27,3 % restant, amb un paper
destacat dels municipis amb polígons d’activitat econòmica d'elevat grau de
maduració, com seria el cas de
de Sarrià de Ter o Celrà. És important, doncs, aquesta
dualitat com a pols d’atracció que es genera entre Girona ciutat i Salt. Si s’analitza el
cas en concret de Girona ciutat, resulta especialment rellevant que el 70,7 % dels

desplaçaments que es realitzen es produeixen dins de la mateixa ciutat, mentre que el
29,3 % restant es distribueix pràcticament a parts iguals entre els municipis que
configuren l'àrea urbana i altres punts del territori. Resulta interessant comprovar quina

és la mobilitat de la població de Girona amb la seva anella, tal i com recull el gràfic 15.
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Gràfic 15:Desplaçaments de Girona ciutat vers la seva àrea urbana, any 2006

Font: Elaboració pròpia en base al Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona
Salt destaca com a principal nucli d'atracció de mobilitat de la població gironina, tot
assolint pràcticament la meitat dels desplaçaments d'aquests municipis. La
La proximitat
territorial i l'existència de teixit econòmic (bàsicament industrial) són els elements que
configuren el volum de mobilitat amb els altres municipis.
En aquest marc de la mobilitat convé,

però , indicar una de les problemàtiques

identificades en els diferents plans: l'aparcament. En tots es posa de manifest un dèficit
en l'aparcament, especialment en el referent a l'aparcament perifèric al sistema urbà
de Girona, especialment crític a causa de l'elevada mobilitat amb el vehicle privat.
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2.2.2.- Mercat de treball

2.2.2.1.- Estructura del mercat de treball

Les dades del mercat de treball que identifiquen la seva estructura, estan agrupades en
tres categories:
•

Anàlisi àmbit provincial: en aquest apartat es realitzarà una anàlisi dels resultats
de l'enquesta de població activa, que són d'agrupació provincial, però serveixen
també per indicar el marc del context del mercat de treball en aquest àmbit.

•

Població ocupada i desocupada: ja centrant l'anàlisi en Girona i la seva àrea
urbana, es procedirà a analitzar la població ocupada i desocupada, tant en
dades globals com segmentades: per sexe, edat, nivell d'estudis, especialitats
formatives i grans grups d'ocupació.

•

Col·lectius amb dificultat d'inserció laboral: es farà una especial atenció a
conèixer els aturats de llarga durada, els resultats de desocupació en relació als
estrangers, les contractacions realitzades des d’empreses de treball temporal o
els beneficiaris de prestacions per desocupació.

Enquesta població activa

Per metodologia de recollida d’informació (per molts autors més aproximada a la
realitat que les dades d'atur registrat), i per contextualitzar les dades de Girona i la seva
àrea urbana, resulta oportú observar les dades de l'enquesta de població activa (E.P.A),
malgrat que aquestes són de caràcter provincial i no és possible dades segmentades
per municipis o àrees geogràfiques menors.
En el gràfic 16 es poden observar els resultats, on el més rellevant del període 2008-2015
és un elevat grau d'estacionalitat entre les dades, mostrant importants pics, normalment
situats en el primer i tercer trimestre, altament condicionats per l'estructura del mercat
de treball a nivell provincial, altament condicionada per l'oferta turística, concentrada
en uns períodes concrets de l'any.
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Gràfic 16:Evolució trimestral de l'enquesta de població activa a la província de Girona, dades en milers.
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Font: Elaboració pròpia en base a Instituto Nacional de Estadística
Si es compara l'evolució del gràfic 16, amb les dades catalanes i estatals, s’observa que
aquesta volatilitat de les dades és molt menor en el cas de la província gironina.
Per tal de poder-les entendre i veure la important incidència que té en les dades l'efecte
serveis, es mostra el repartiment per sector d'activitat diferents. En el gràfic 17 podem
observar com estem amb una estructura on el pes dels serveis és molt elevat, superant
el 66 % del pes de les altres activitats econòmiques. Aquest percentatge de la
importància dels serveis és inferior que la mitjana estatal (situada en un 75,3 %), i també
per sota d’altres províncies com Tarragona (68,8%), que malgrat tenir una indústria
especialitzada en alguns camps, està encara per sota del pes gironí (17,29%). Malgrat
això, els valors de la indústria estan encara allunyats de territoris altament especialitzats,
com Álava (32%) o La Rioja (26,13%).
Gràfic 17:Distribució per sectors de la població activa, any 2015.
2,9%

19,3%

Agricultura

Indústria
11,3%
66,4%

Construcció
Serveis

Font: Elaboració pròpia en base a Instituto Nacional de Estadística
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No només el percentatge de repartiment de pesos és important, sinó que també resulta
rellevant observar-ne la seva evolució per identificar comportaments diferenciats entre
els sectors. En els gràfics 18 i 19, es mostra l’evolució del sector serveis i l’evolució dels
altres tres sectors des de l’any 20086. En l’evolució del sector serveis, es pot visualitzar
clarament com aquest és l'origen de la volatilitat global, i com està condicionada
l’activitat en funció del trimestre en què ens trobem. Si mirem els altres sectors, en
destaca l’estabilitat en ocupació que presenta el sector de la indústria i agricultura, i en
canvi es visualitza clarament la caiguda forta i constant de la construcció.
Gràfic 18:Evolució trimestral de la població activa a la província de Girona en el sector serveis, dades en milers.
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Font: Elaboració pròpia en base a Instituto Nacional de Estadística

Gràfic 19:Evolució trimestral de la població activa a la província de Girona en el sector de l’agricultura,
indústria i construcció, dades en milers.
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En els dos gràfics següents centrarem la mirada en l’evolució que segueixen aquests
indicadors els últims sis trimestres de què es disposa de dades. En aquests cas, les dues
gràfiques mostren valors netament més positius.

6

S’opta per posar les dades en dues gràfiques per poder visualitzar-ne correctament els valors
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Gràfic 20 :Evolució trimestral de la població activa a la província de Girona en el sector de l’agricultura,
indústria i construcció els sis últims trimestres, dades en milers.
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Font: Elaboració pròpia en base a Instituto Nacional de Estadística

Gràfic 21:Evolució trimestral de la població activa a la província de Girona en el sector serveis sis últims
trimestres, dades en milers.
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Font: Elaboració pròpia en base a Instituto Nacional de Estadística
Els elements més destacables serien:
•

El sector serveis (el més important en pes), presenta una clara tendència alcista.

•

El sector de construcció, sembla haver frenat la seva caiguda i s’estabilitza en
valors entorn a les 24.000 persones ocupades.

•

El sector de l’agricultura mostra valors estables, amb oscil·lacions sistèmiques
com es mostra en tota la sèrie temporal.

•

El sector de la indústria mostra estabilitat i lleugera tendència alcista l’últim any,
tot i que no recupera els valors del primer i segon trimestre del 2014.

Una altra dada que pren especial rellevància -per tenir present quina és l’estructura del
mercat de treball- és conèixer quins són els aturats que busquen feina per primera
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vegada. Aquesta dada ens mostra la dificultat per entrar a la roda de l’estructura del
mercat laboral, on les persones que s’hi volen incorporar tenen difícil l’entrada.
Gràfic 22:Evolució trimestral dels aturats que busquen feina per primera vegada, dades en milers.
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Font: Elaboració pròpia en base a Instituto Nacional de Estadística
Com es pot observar, hi ha un creixement intens de les persones que cerquen feina per
primera vegada i no en troben, tot multiplicant per cinc els valors de l’any 2008. Malgrat
aquest marc tan negatiu, es produeix una clara tendència a la seva reducció en l’últim
trimestre de l’any 2014.

Població ocupada i desocupada

A continuació es passa a analitzar la població ocupada en funció de diferents variables.
El punt s'agruparà en els següents apartats en funció del focus d'estudi: dades globals,
atur registrat per sectors, per franges d’edat, per estudis i per activitats econòmiques. En
els diferents focus es procedirà a analitzar les dades de l'àrea urbana tot posant
especial atenció a les de Girona ciutat.
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Dades globals
La primera de les dades que cal prendre en consideració és l'evolució de l'atur registrat
en el conjunt de l'àrea urbana de Girona. Com es pot observar -tal i com passava amb
l'enquesta de població activa a nivell provincial- presenta pics en el seu comportament,
bàsicament situats en el quart i primer trimestre de l'any. Malgrat aquests pics, sí que
s'observa una clara reducció de l'evolució en el nombre de parats, que parteix passat el
tercer trimestre del 2013, tot accentuant la recuperació d'ocupació, especialment
intensa en l'última dada disponible. Si s’analitza el global de l'evolució d'aquest període,
hi ha una reducció de l’atur en 2.102 persones, la qual cosa significa una reducció de
l'atur registrat del 16,2 %.
Gràfic 23:Evolució trimestral de l'atur registrat a l'àrea urbana de Girona 2011-2015, dades en valors
absoluts
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
Resulta oportú contextualitzar aquestes dades del conjunt de l'àrea urbana de manera
individualitzada per a cadascun dels seus municipis. En les taules mostrades a
continuació es pot observar l'evolució de l'atur, en els diferents municipis, en valors
absoluts7. Si analitzem les dades recollides, com és previsible atès el seu important pes
demogràfic, les poblacions que lideren la caiguda d'atur en valors absoluts són Girona
ciutat i Salt, amb 1.220 persones i 730 respectivament.
Especialment significatives les dades de Salt, que en termes percentuals representa una
reducció del 20 %, molt per sobre de la mitjana de l'àrea urbana, mentre que Girona se
situa en valors molt pròxims a aquesta. Els municipis amb menor pes poblacional no

7

Dades analitzades trimestralment, després de mitjanes mensuals, que expliquen els valors
decimals en relació a les persones aturades. Mostrat en dues taules per facilitar-ne la lectura
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presenten comportaments homogenis, i trobem casos amb disminucions percentuals
elevades -com pot ser Aiguaviva (-33%)- i casos amb fins i tot creixements de la taxa
d'atur -com pot ser Vilablareix (9%)-. Per tant, es pot afirmar que la reducció de l'atur de
l'àrea urbana està liderada pels dos nuclis poblacionals centrals: Girona i Salt.
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Taula 14:Evolució trimestral de l'atur registrat a l'àrea urbana de Girona 2011-2015, dades en valors absoluts terme municipal
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Si aquestes són les dades en nombre de persones, resulta també oportú observar com es
comporta l'índex de persones aturades. En el gràfic mostrat a continuació es pot
apreciar la seva evolució els últims 12 mesos. En analitzar les dades s'ha de prendre en
consideració que la taxa d'atur el tercer trimestre del 2015 de l'estat espanyol se situa al
21,18 %; la de Catalunya al 17,49; i a nivell de les províncies catalanes trobarem
Barcelona amb un 17,2 %, Girona 18,1%, Tarragona 20,5 i Lleida un 14%. Per tant, les
dades de taxes d'atur de l'àrea urbana de Girona són positives, tant a nivell comparatiu,
com a nivell de tendència, perquè mostren una tendència a la reducció de la taxa
d'aturats, que en l'últim any s'ha reduït 1,91 punts percentuals. Caldria, però, posar en
consideració aquest repunt que s’esdevé el setembre de 2015, que semblaria
(comparant amb altres dades mensuals) que és un repunt sistemàtic més que no pas un
canvi de tendència.
Gràfic 24:Evolució mensual de l'atur registrat a l'àrea urbana de Girona els últims 12 mesos
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació

A l’observar l'evolució de la taxa d'atur aquests últims 12 mesos a nivell de municipis,
resulta especialment útil centrar la mirada en els dos principals nuclis poblacionals:
Girona i Salt. Tal i com recull el gràfic 25, es pot observar com la taxa d'atur de Salt és
molt superior a la de Girona ciutat, en pràcticament 10 punts l'octubre del 2014. Malgrat
aquesta dada negativa, es produeix una major intensitat en la recuperació de l'índex a
la població de Salt, reduint en aquests 12 mesos fins a 2,92 punts percentuals, mentre
que Girona se situa amb un valor molt similar al conjunt de l'àrea urbana, amb una
reducció de 1,84 punts.
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Gràfic 25:Evolució mensual de l'atur a Girona i Salt els últims 12 mesos
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
Un altre focus d'anàlisi interessant és observar el comportament de les taxes d'atur entre
els diferents sexes. En aquest sentit, a les dades del conjunt de l'àrea urbana no
s'observen comportaments significativament diferenciats, i els percentatges se situen al
voltant del 50%. Només apareixen comportaments clarament diferenciats en el cas de
creuar les dades en grups d'edat, on sí que s'aprecia una major intensitat de la taxa
d'atur en el cas dels joves homes, respecte de les dones.

Atur registrat per sectors
En aquest marc general de les dades d'atur, resulta oportú observar com es comporta
per sectors. En els dos gràfics següents es pot apreciar la seva evolució des del primer
trimestre del 2011. El principal focus de disminució del nombre d’aturats es concentra en
el sector de la construcció, amb una reducció de 1.027 persones, que representa una
disminució de quasi el 40 % en el conjunt de l’àrea urbana de Girona.
Si en valors absoluts el següent sector que lidera la recuperació és el sector serveis (641
persones) no ho és en termes percentuals, que se situa en una disminució del 8,5 %, molt
per sota de la reducció que es produeix en el sector industrial, que amb 381 treballadors
menys desocupats assoleix una reducció lleugerament superior al 25 %.
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Gràfic 26:Atur registrat àrea urbana pels sectors agricultura, indústria i construcció, nombre de persones
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
Gràfic 27:Atur registrat àrea urbana pel sectors serveis, nombre de persones
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació

També es pot visualitzar clarament una estacionalitat en els seus valors, que incideix de
manera directa (atesa la importància del seu pes) en els pics que es poden observar
quan s’analitzen les dades generals de la taxa d’atur registrat.
L'agricultura mostra novament valors molt estables, amb una reducció residual de 2
persones en el període analitzat.
Una dada que es mostrava com a preocupant entre les recollides en l'enquesta de
població activa, que era les persones que s'incorporaven al mercat de treball, continua
mostrant-se com un indicador al qual cal parar molta atenció. En el gràfic mostrat a
continuació es pot observar la seva evolució, que sembla tenir un comportament
relativament erràtic, amb puntes els primers trimestres de l'any. Si en el període analitzat
té un comportament que oscil·la entre les 750-950 persones, cal tenir present que
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aquesta dada estava situada l'any 2009 en 285 persones i que, per tant, els valors
encara disten molt d'indicar que el mercat laboral absorbeix les persones que hi
accedeixen per primera vegada.
Gràfic 28 :Atur registrat àrea urbana primera ocupació, nombre de persones
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
Resulta oportú focalitzar el comportament per sectors en el que seria Girona ciutat, on
també s’observa que el sector de la construcció lidera, tant percentualment com en
nombre de persones, la recuperació.

Atur registrat per branca activitat
Si en l’anterior apartat es realitzava una anàlisi dels diferents sectors, a continuació es
procedeix a analitzar els diferents grups d’activitat.
Després de filtrar aquests valors, es procedeix -per facilitar la comprensió de la gràfica- a
visualitzar com es reparteix l’atur en els diferents codis el tercer trimestre del 2015.
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Gràfic 29: Atur registrat àrea urbana de Girona per branca d’activitat (setembre 2015) , nombre de
persones
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Els diferents valors es poden agrupar en tres nivells:
1. Branques d’activitat amb elevada intensitat: S’hi trobarien les activitats
administratives i serveis auxiliars, la construcció, el comerç a l'engròs i al detall, la
reparació de vehicles de motor i motocicletes i les indústries manufactureres.
Serien aquelles branques amb més de 1.000 persones en situació d’atur.
2. Branques d’activitat de moderada intensitat: Aquest segon grup estaria
conformat per les branques amb valors situats entre les 400 i 1000 persones. S’hi
trobarien les persones que no tenien una ocupació anterior, les activitats
sanitàries i de serveis socials i l’hostaleria.
3. Branques d’activitat de baixa intensitat: estaria format per l’agricultura,
ramaderia, silvicultura i pesca, les indústries extractives, el subministrament
d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, el subministrament d'aigua;
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activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació, el transport i
emmagatzematge, la informació i comunicacions, les activitats financeres i
d'assegurances, les activitats immobiliàries, les activitats professionals, científiques
i tècniques, l’administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria,
l’educació, les activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment, les activitats de
les llars que donen ocupació a personal domèstic, els organismes extraterritorials i
els altres serveis.
Per centrar, doncs, l’anàlisi i no quedar difuminat en moltes branques d’activitat amb
poca presència, el que es realitzarà a continuació és un estudi de l’evolució de les
branques amb més de 200 persones en situació d’atur. En el quadre mostrat a
continuació, es poden observar com evolucionen els seus indicadors del primer trimestre
del 2011 al tercer trimestre del 2015.
Taula 15:Atur registrat a l’àrea urbana de Girona per branca d’activitat (2001, primer trimestre-2015, tercer
trimestre).
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De les dades de l’evolució en aquest període en les diferents branques, la

més

destacable –tant a nivell percentual com en valor absolut- és la millora dels resultats de
la construcció, que lidera la caiguda amb 1.027 persones i una caiguda del
percentatge d’aturats en la seva branca de quasi el 40 %. Tanmateix, destaquen els
següents elements:
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•

La major part de les branques d’activitat noten una reducció en el nombre de
persones.

•

La branques amb major pes percentual en la configuració del mercat de treball
són les que també lideren aquesta caiguda percentual, tot essent en els seus
casos de major intensitat que en altres valors.

•

Hi ha valors que no presenten descensos i on, per tant, encara se segueixen
produint els efectes més crus de la conjuntura econòmica desfavorable. Aquests
precisament són aquells que tenen major relació amb serveis públics, com són
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria i educació;
especialment cruent en aquest últim, amb un increment de 66 persones, que
representa més del 30 %.

En el cas de Girona ciutat, les dades mostren com es reparteixen els aturats de la ciutat
en funció de les branques d’activitat. Novament, per facilitar la comprensió del gràfic,
s’ha procedit a agrupar en la categoria Altres aquelles activitats que tenien menys de
100 persones en situació d’atur.
Gràfic 30:Atur registrat a Girona ciutat per branca d’activitat (setembre 2015) , nombre de persones
Altres

833

Sense ocupació anterior

426

Altres serveis

204

Activitats sanitàries i de serveis socials

300

Administració pública, defensa i Seguretat Social…

235

Activitats administratives i serveis auxiliars

946

Activitats professionals, científiques i tècniques

219

Hostaleria

663

Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles…

980

Construcció

754

Indústries manufactureres

534

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

133
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació

L’estructura que segueix és molt similar a la que s’ha analitzat en el conjunt de l’àrea
urbana de Girona, amb algunes característiques específiques, com el menor pes
proporcional de les indústries manufactureres o la major presència en el sector hoteleria;
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dades perfectament contextualitzables i previsibles per les diferències d’activitat que
comporta el fet de ser ciutat i capital respecte als altres municipis. Si s’observa l’evolució
que han seguit les principals branques en el període 2011-2015, observem que el
comportament presenta alguns matisos respecte al conjunt de l’àrea urbana:
•

La branca de la construcció segueix liderant la caiguda, tant en valors absoluts (550) com en pes percentual (-42,2%).

•

La caiguda de l’atur a la indústria manufacturera és menor en valors absoluts
relatius, i també en percentatge de caiguda. Es produeix una major intensitat
d’aquesta branca en el conjunt de l’àrea urbana de Girona respecte a la
capital gironina.

•

L’educació no rep un correctiu negatiu en quant a aturats de tanta intensitat
com en el conjunt de l’àrea urbana, i de fet, les dades mostren una menor taxa
d’atur. Per tant, un comportament completament oposat.

•

Les branques d’activitat lligades a activitats professionals, científiques i tècniques
i les Activitats sanitàries i de serveis socials.

Atur registrat per grups d’edat
En analitzar les dades en el conjunt de l'àrea urbana de Girona, es pot apreciar en el
gràfic 31 com el comportament ha estat molt dispar en els diferents grups d'edat. Hi ha
un grup d'edat, el de les persones d'edats compreses entre els 25-39 anys, que és el
principal responsable de la millora de les dades, amb una important caiguda de prop
de 2.500 persones. El segment de menors de 25 anys tindria també un comportament
positiu, amb una reducció de quasi el 50 % de persones en atur.
Gràfic 31:Atur registrat àrea urbana de Girona per grups d'edat (2011-2015) , nombre de persones
7.000

5.910

6.000
5.000
3.598

4.000

3.904

4.157

3.000
2.000
1.000

2.221
1.596

1.409
742

0
< 25

25-39

2011, trimestre 1

40-54

> 54

2015, trimestre 3

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
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No passa el mateix, però, a mesura que observem els indicadors en superar els 40 anys.
Els resultats no només no milloren, sinó que empitjoren, tot incrementant en quasi 250
persones en edats compreses entre els 40 i 54 anys i esdevé especialment cru i dur el
correctiu en el col·lectiu de majors de 54 anys, que incrementa en 625 persones, un 39,2
%. Per tant, aquesta millora en les dades globals presenta un matís molt important en
realitzar les comparacions en grups d'edat.
Si se centra l'anàlisi en el cas de la ciutat de Girona, resulta interessant per quantificar les
diferents bosses de població. En la taula mostrada a continuació observem com es
produeix una millora dels valors en totes les categories, encara que el comportament
seria diferent de l'observat a l'àrea urbana en un període de temps més ampli. En aquest
cas, també trobem la principal reducció en les persones d'edats compreses entre els 2539 anys, i el grup de 40-54 també mostra un comportament molt positiu. Els majors de 54
anys novament són el sector que més dificultats té per millorar les dades, i el sector de
menys de 25 mostra una intensitat de la recuperació similar a la que trobàvem
anteriorment.
Taula 16:Atur registrat Girona ciutat per grups d'edat (2013-2015) , nombre de persones
< 25

25-39

40-54

> 54

Total

2013, trimestre 4

591

2.902

2.859

1.257

7.609

2014, trimestre 1

646

2.924

2.866

1.248

7.684

2014, trimestre 2

553

2.649

2.696

1.234

7.132

2014, trimestre 3

471

2.612

2.649

1.256

6.988

2014, trimestre 4

535

2.627

2.704

1.281

7.147

2015, trimestre 1

576

2.587

2.641

1.314

7.118

2015, trimestre 2

479

2.215

2.419

1.273

6.387

2015, trimestre 3

411

2.147

2.332

1.249

6.138

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació
Si aquestes són les dades relatives a l’evolució aquest últim any, sí que resulta important
contextualitzar-les en el seus percentatges, i per tant identificar aquelles bosses d'atur
més intenses en pes percentual, i no només en valors absoluts. Si fem la mitjana
obtinguda els últims 12 mesos8, podem observar com el grup en què les dades són més
negatives és el de persones menors de 25 anys. El gràfic9 faria una forma de bossa, amb
un biaix en l'extrem menor de l'edat, i els millors resultats estarien en el grup de persones
entre 35 i 44 anys.

8

Les dades disponibles per Girona en sèries mensuals de taxa d'atur estan amb un escalat diferent
de les disponibles en valors absoluts.
9
Les dades del gràfic són el resultat de calcular la mitjana per grups d'edat en els 12 últims mesos,
període octubre 2014- setembre 2015
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Gràfic 32:Mitjana de la taxa d'atur registrat a Girona els últims 12 mesos per grups d'edat
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
De 16 a 24 anysDe 25 a 34 anysDe 35 a 44 anysDe 45 a 54 anysDe 55 a 64 anys

Font: Elaboració pròpia en base a dades Xifra

Atur registrat per estudis
Previ a entrar a valorar les dades oficials en relació a l’atur registrat per nivell d’estudis,
és especialment interessant recuperar les dades recollides des del Servei Municipal
d’Ocupació (2013), que ens mostren molt clarament el comportament de les taxes
d’atur en relació al nivell d’estudis de les persones. Els valors són el resultat d’una
enquesta, i en aquests es pot apreciar que el nivell d’ocupació creix clarament a
mesura que augmenta el nivell d’estudis, mentre que els valors d’aturats són inversos, tot
disminuint a mesura que augmenta el nivell d’estudis. L’únic valor que no compleix
aquesta sèrie temporal el trobem en relació al nombre d’aturats amb titulacions de
cicles formatius. Cal conèixer amb profunditat la motivació d’aquesta dada, que ens
indica una disfunció en el que serien els titulats de cicles formatius, i pren encara més
rellevància estudiar l’oferta de cicles formatius d’un any a l’altre.
Taula 17: Situació laboral segons nivell de formació de Girona ciutat
Ocupat

Aturat

Sense ESO,gradat escolar o equivalent

43%

39%

ESO, graduat escolar o equivalent

53%

32%

Batxillerat o postsecundari

63%

14%

CFGM o CFGS

65%

21%

Estudis universitaris

85%

10%

Font: Elaboració pròpia en base a informe Servei Municipal d’Ocupació (2013)
Analitzant les dades publicades des de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, podem
identificar quina és l’actual bossa de persones que configuren l’atur de l’àrea urbana en
funció del seu nivell d’estudis. Com es pot apreciar en el gràfic 33, la principal bossa amb més del 50 % de les persones en atur- està configurada per persones amb titulació

77

d’estudis generals, i la formació secundària finalitzada. Per tant, aquesta principal
variable està nodrida de persones que no tenen estudis d’especialització, però sí una
base acadèmica a l’haver cursat els estudis de secundària. L’altre bossa principal la
trobaríem en aquells que únicament han realitzat estudis de primària –un 23%- on
predomina amb un 15% aquells que els realitzen de manera incompleta i un 8 % aquells
que l’han completat. Si se sumen els diferents percentatges, s’observaria que aquest
col·lectiu sense cap tipus de formació orientada al mercat laboral assoliria un 79 %, de
manera que seria un perfil clarament marcat en funció del nivell d’estudis. En els
col·lectius amb especialització (ja sigui amb formació professional de grau mitjà o
superior; o titulacions universitàries) els percentatges són similars, i oscil·len entre un 3 % i
un 5%. Finalment, hi ha un segment format per quasi 400 persones (un 3,67 %) que són
persones sense cap tipus de nivell d’estudis.
Gràfic 33:Pes dels diferents perfils en funció del nivell d’estudis en la configuració de l’atur a l’àrea
urbana de Girona, tercer trimestre 2015
3%

Sense estudis

5% 4%
4%

Estudis primaris incomplets

15%
Estudis primaris complets

8%

Programes de formació professional estudis secundaris
Educació general - estudis secundaris

5%
Tècnics-professionals superiors - estudis
postsecundaris

56%

Universitaris de primer cicle - estudis
postsecundaris
Universitaris de segon i tercer cicle - estudis
postsecundaris

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
Si resulta rellevant observar-ne la seva configuració, també ho és observar-ne la seva
evolució, prenent com a punt de partida el primer trimestre de l’any 2011. Si observem la
taula resultant (taula 18) , es visualitza clarament com el comportament ha estat diferent
en els nivells formatius identificats. Com era previsible (a causa del seu volum absolut), el
principal focus de reducció es produeix amb persones amb els estudis secundaris
finalitzats, però sense titulació de formació professional o universitària. Aquesta reducció
no ho és només en valors absoluts, sinó que també representa el major percentatge de
millora, amb una reducció del seu nombre que supera el 20 %. L’altre focus on es fa molt
intensa la reducció d’aturats és en els casos de formació professional de grau mitjà, que
es redueix fins a un 18,3 % en aquests 5 anys. Els casos d’estudis universitaris presenten un
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comportament menys positiu que la mitjana dels altres nivells, especialment en el cas
dels estudis de segon i tercer cicle. El pitjor comportament correspon al grup que
conformen les persones sense estudis, que ha incrementat en 85 persones, fet que
suposa un increment de quasi el 30 %. Atenent, doncs, a les dades de l’àrea urbana, els
més beneficiats per aquesta recuperació són els nivells d’estudis on no es troben nivells
alts formatius, malgrat que en el cas de les persones sense estudis queden en molt mala
situació en aquesta entorn del mercat de treball.
Taula 18:Atur registrat a l’àrea urbana de Girona per nivell d’estudis (2001, primer trimestre-2015, tercer
trimestre).
Nivell formatiu

2011,trim 1

2015,trim 3

ABS

Percentatge

307

392

85

27,7%

Sense estudis
Estudis primaris incomplets

1.911

1.638

-273

-14,3%

Estudis primaris complets

896

803

-93

-10,4%

Programes de formació
professional - estudis secundaris
Educació general - estudis
secundaris
Tècnics-professionals superiors estudis postsecundaris
Universitaris de primer cicle estudis postsecundaris
Universitaris de segon i tercer
cicle - estudis postsecundaris
Altres estudis postsecundaris

684

559

-125

-18,3%

7.620

5.994

-1.626

-21,3%

514

433

-80

-15,6%

343

302

-40

-11,8%

531

578

46

8,7%

10

16

5

50,0%

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació

Si s’analitzen les dades de Girona respecte de la seva àrea urbana, el primer element a
observar és la configuració de la bossa d’aturats en funció del nivell d’estudis.
Gràfic 34:Pes dels diferents perfils en funció del nivell d’estudis en la configuració de l’atur a l’àrea urbana
de Girona, tercer trimestre 2015
2%

Sense estudis

3%
7%
5%

Estudis primaris incomplets

10%
6%
5%

62%

Estudis primaris complets

Programes de formació professional
- estudis secundaris
Educació general - estudis
secundaris
Tècnics-professionals superiors estudis postsecundaris
Universitaris de primer cicle estudis postsecundaris
Universitaris de segon i tercer cicle estudis postsecundaris

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
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En aquest sentit indicar que té – a grans trets- una configuració molt similar a la que es
pot trobar a l’àrea urbana de Girona, però amb algunes diferències que cal remarcar:
•

El pes de les persones sense estudis és molt menor, quasi un 50% menys respecte
del conjunt de l’àrea urbana.

•

El pes dels nivells formatius per sota dels estudis secundaris, tenen molta menor
presència que en el conjunt de l’àrea urbana. Quant als càlculs de l’àrea
urbana sense tenir incorporat Girona, és especialment notori el pes que assolirien
en aquest espai els nivells de menor qualificació (sense estudis, estudis primaris
sense finalitzar i estudis primaris finalitzats) que escalarien fins al 38 % dels aturats,
mentre que a Girona assolirien un 17 %, menys de la meitat de pes proporcional.

•

Encara hi ha un predomini molt major de les persones que només disposen
d’estudis secundaris finalitzats, assolint el 62 %, més de sis punts percentuals que
en el cas de l’àrea urbana. Excloent Girona dels valors de l’àrea urbana, en el
cas dels estudis secundaris el pes seria molt menor, situant-se en un 48 % i, per
tant, el diferencial real és molt gran -assoleix pràcticament 14 punts percentuals.

•

Pel que fa a formació d’estudis universitaris i cicles formatius de grau superior,
s’observa un major pes a tots els nivells a Girona ciutat.

Si es mira l’evolució que han tingut els diferents indicadors a la ciutat s’observa que,
malgrat moltes similituds, el comportament no és homogeni amb el que ha passat a
l’àrea urbana, i alguns nivells, especialment en el cas dels estudis universitaris, presenten
millors indicadors a la capital que al conjunt de l’àrea urbana (dades que encara
s’accentuen més si s’exclouen de la mitjana de l’àrea urbana els valors de la ciutat de
Girona).
Taula 19:Atur registrat a Girona per nivell d’estudis (2001, setembre -2015, setembre).
Nivell formatiu

2011, Setembre

2015, Setembre

Variació

%Variació

Sense estudis

112

147

35

31,25%

Estudis primaris incomplets

676

588

-88

-13,02%

Estudis primaris complets

470

377

-93

-19,79%

Programes de formació professional estudis secundaris
Educació general - estudis secundaris

393

339

-54

-13,74%

4.583

3.860

-723

-15,78%

314

293

-21

-6,69%

297

200

-97

-32,66%

445

409

-36

-8,09%

7

14

7

100,00%

7.297

6.227

-1.070

-14,66%

Tècnics-professionals superiors - estudis
postsecundaris
Universitaris de primer cicle - estudis
postsecundaris
Universitaris de segon i tercer cicle estudis postsecundaris
Altres estudis postsecundaris
TOTAL

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
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Col·lectius amb dificultat d'inserció laboral
Aturats de llarga durada
El primer dels col·lectius amb dificultat d’inserció laboral és el dels aturats de llarga
durada. Si s’analitza com es distribueixen els aturats de Girona el setembre del 2015, en
el gràfic 35, es pot apreciar clarament com existeix una divisió quasi per la meitat dels
valors, tot situant-se el 50 % dels casos en aturats de menys de 6 mesos, i tot repartint
entre els altres valors aquest 50 % restant.
Gràfic 35: Aturats a Girona en funció de la durada de la demanda (setembre 2015)

24%
47%
6%
8%

Fins a 6
De 6 - 12
De 12-18
De 18-24
Més de 24 mesos

15%

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació
Malgrat el que podria ser una dada positiva, s’observa que oculta una dada
especialment preocupant. El comportament normal de l’atur es veu reflectit en els
primers valors; a mesura que augmenta el pas del temps, disminueix el percentatge de
persones en situació d’atur. El problema resideix en les persones que porten més de 24
mesos en aquesta situació, que escala fins a un preocupant 24 %. Això genera a Girona
ciutat una bossa de 1.870 persones que es troben, des de fa mes de dos anys, en
aquesta situació.
Aquest fenomen es pot apreciar nítidament en el gràfic 36.
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Gràfic 36: Evolució mensual taxa d'atur a Girona en funció de la durada (octubre 2008 - setembre 2015)
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
En els indicadors proposats des de la Unió Europea, es considera taxa d’atur de llarga
durada aquell que supera els 12 mesos. En aquest cas, s’entendria que correspondria –
agrupant percentatges- quasi un 40 % de les persones en situació d’aturats. En el cas del
l’indicador Euroestat (respecte del total de la població activa) el valor de Girona seria
del 6,48 %. Contextualitzant el valor en el que seria la mitjana catalana, aquesta se situa
en el 6,04 %, mentre que en una capital de província similar, com seria Tarragona,
aquesta té un valor molt similar, situant-se al 6,52 %.
Si observant el gràfic 36 podem apreciar l'evolució que ha tingut l'atur. En analitzar
aquesta problemàtica, resulta important poder observar-ne el comportament en els
diferents segments d'edat, perquè aquesta és una variable clau en l'atur de llarga
durada, tal i com es recull en el gràfic següent.
Gràfic 37: Atur registrat per edats en funció de la durada a Girona ciutat el setembre 2015
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
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El factor temporalitat (a causa de serveis), té una important incidència en l'atur de fins a
6 mesos, que es va diluint amb el pas del temps. Si analitzem la dada d'aturats de "curta
durada", fins a sis mesos a les llistes, s'ha reduït i presenta unes notables millores. En els
altres grups de temps, s'observa un comportament menys positiu, amb una forma de
turó, on els extrems de les dades de 2008 i 2015 no es troben allunyats, malgrat han
incrementat en valors absoluts el nombre de persones en aquesta situació. On trobem
uns resultats completament desencoratjadors és en l'atur de més de 24 mesos de
durada, que de manera quasi inalterable mostra una tendència de creixement on no hi
tenen incidència ni tan sols les temporalitats del sector serveis. Es va configurant una
bossa cada cop més gran d'aturats fins als valors actuals. El creixement percentual
d'aquest grup des del 2008 és del 297 %. Per tant, queda palesa la importància d’incidir
en el col·lectiu d'aquests aturats de més de 24 mesos, tant a trobar-hi ocupació com a
evitar que els que es troben en períodes inferiors vagin evolucionant fins a engreixar més
aquestes xifres.
Per tal de poder concretar més aquestes dades, és interessant observar la seva
composició en funció del grup d'edat, perquè la durada en què estan a l'atur té
comportaments dispars. La primera dada a tenir present és la important bossa d'aturats
de fins a 6 mesos, que es concentra especialment en la franja de 20-50 anys, en aquells
moments de major productivitat laboral. Per tant, per aconseguir baixar les estadístiques
absolutes, és important concentrar esforços en aquest segment. L'altra dada impactant
és en relació als aturats de llarga durada, valor que va escalant a mesura que
incrementa l'edat. S'ha de tenir present que a partir dels 50 anys, el major nombre de
parats per segments d'edat és aquell de més de 24 mesos a les llistes de l'atur.
Especialment significatiu i perillós és en la població de més de 60, on les possibles
cotitzacions a la Seguretat Social tenen major pes en el càlcul de les pensions.
Un altre element que s'ha de tenir present en analitzar els aturats de llarga durada és el
nivell d'estudis en funció de les franges d'edat. Les dades disponibles corresponen a un
estudi del Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona, i ens ensenyen quin
és el seu nivell d'estudis (taula 20). Com es pot apreciar, hi ha una tendència clara de
major taxa d'atur en els casos de baixos nivells de formació, i una de menor a mesura
que el nivell d'estudis creix. L'únic element de discrepància en aquesta anàlisi és en la
comparativa entre els estudis de cicles formatius i estudis universitaris, on trobem
percentatges quasi idèntics en els aturats de llarga durada. En relació als segments
d'edat, s'aprecia, però, una relativa diferència en el que serien els resultats del 2015, que
identificaria com el més nombrós en aturats els de més de 45 anys. És interessant -en la
identificació de bosses amb especial dificultat- el percentatge dels qui tenen menor
nivell d'estudis en franges d'edat de 25-44 i, en menor intensitat, en aquells major de 45
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anys. Un element que també ha de cridar l’atenció és la bossa de persones que malgrat
tenir estudis, engreixen les llistes d'aturats de llarga durada; si sumem els percentatges
dels que tenen estudis de cicles formatius i estudis universitaris, representen un 25,6 % dels
aturats.
Taula 20: Nivell d'estudis dels aturats de llarga durada a Girona, any 2012
16-24

25-44

45-64

ESO, graduat escolar o inferior

5,31%

35,40%

18,58%

Batxillerat

0,88%

9,73%

3,54%

CFGM o CFGS

0,00%

7,96%

5,31%

Estudis universitaris

0,88%

7,08%

4,42%

TOTAL

7,08%

60,18%

31,86%

Font: Elaboració pròpia en base al Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de
Girona

Atur registrat en els estrangers
Un altre segment de població interessant d’observar és la població estrangera. Atenent
les dades de població anteriorment analitzades, aquest és un col·lectiu amb un pes
important, i per tant és convenient de veure amb detall el seu comportament. La
primera dada que cal posar sobre la taula és la proporció d'aturats respecte del volum
de la població10. En aquest cas, la taxa d'atur respecte de la població total, en el cas
de tots els ciutadans de Girona, seria del 6,3 %, mentre que en el segment de la
població estrangera escalaria fins a un 19,2 %. Aquest, doncs, és un col·lectiu que sense
cap dubte està especialment castigat per l'atur. A Girona ciutat els valors absoluts a
setembre de 2015 arriben a 1.763 persones, mentre que a l'àrea urbana de Girona el
valor escala als 3.848 desocupats.
Si analitzem els sectors generadors d'ocupació en aquest col·lectiu, es pot apreciar com
el comportament és significativament diferent respecte de la població en general. En la
taula 21 es pot observar com aquest col·lectiu troba forat ocupacional especialment
en el sector de la construcció i l'agricultura. El sector industrial seria un sector en el qual
la seva presència proporcionalment és menor, però el gran biaix el trobem en el cas dels
serveis. El principal motor d'ocupació, el sector serveis, té molta menor força en el cas
de la població estrangera. Malgrat situar-se en quasi un 50 % dels llocs de treball, es
troba 15 punts percentuals per sota del pes que té en la població. Un valor també
preocupant és el d’aquells casos que no han tingut ocupació anterior –i en el cas dels
estrangers pràcticament dobla els valors del global de la població.

10

S'utilitza aquesta dada davant la impossiblitat de conèixer amb precisió la població activa dels
dos segments.
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Taula 21:Comparativa atur registrat a l'àrea urbana de Girona setembre 2015, respecte sectors
i població estrangera
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

No ocup. ant.

8%

7%

21%

49%

15%

Total

3%

10%

15%

64%

8%

Diferencial

4%

-3%

6%

-15%

7%

Estrangers

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació
En el que seria l'evolució de l'atur en aquest col·lectiu, les dades no ens mostren, però,
un comportament especialment dispar respecte del total de la població, i des del tercer
trimestre del 2011 al tercer del 2015 s'ha produït una caiguda de les persones en l'atur
del 15,5 %, respecte el 14,66 % de la població en general. Aquesta diferència -que no
assoleix el punt percentual- no es considera especialment rellevant, i per tant podríem
dir que segueixen comportaments similars.
Un altre element a tenir en compte quan parlem de l’atur registrat a estrangers, és la
seva herència. En aquest sentit cal observar les dades -només disponibles a nivell estatalque ens indiquen que l’any 2014 el percentatge d’atur en el cas que una de les dues
persones progenitores era estrangera, escalava al 33,11 %, mentre que la mitjana estatal
amb els dos progenitors amb nacionalitat espanyola era del 22,6 %. Per tant, estem
davant una diferència de més de 10 punts percentuals, que afecta ja no sols els
immigrants, sinó els casos en què un dels dos progenitors era estranger. En els casos en
què ho eren tots dos, el percentatge encara escalava una mica més, fins al 34,2 %.

Franges d’edat: joves i grans
El següent col·lectiu que es considera important d’analitzar com a col·lectiu amb
dificultat d’inserció laboral són els joves. Més enllà del debat acadèmic per definir amb
precisió el col·lectiu, entendrem com indica les dades Euroestat els menors de 25 anys.
En les dades observades anteriorment, podíem apreciar com el segment de joves
assolia pràcticament una taxa d’atur del 18 %, la més alta de totes les franges d’edat.
Per tant, la primera evidència és que ens trobem amb un col·lectiu d’especial dificultat
d’inserció laboral. Malgrat aquesta dada, és oportú observar-ne el comportament que
ha seguit en el gràfic 38. S’hi pot apreciar com després d’un inquietant pic el 2013, ha
tingut una important tendència a la recuperació en els següents trimestres, més
accentuat que en altres franges d’edat. Novament, en aquestes dades es pot percebre
el creixement constant del segment de majors de 55 anys, que no presenta símptomes
de millora i del qual ja podíem observar com en creuar-lo amb la durada l’atur ens
dibuixava un perfil preocupant.
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Gràfic 38: Evolució taxes d’atur en funció de l’edat a Girona ciutat (3 trimestre 2011- 3 trimestre 2015)
24,00%
22,00%
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
2011

2012

2013

De 16 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

2014

2015

De 35 a 44 anys

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació
Atenent l’evolució del gràfic, podem concloure que els joves -tot i ser el col·lectiu amb
majors taxes d’atur- també és cert que presenta una bona recuperació de la seva
activitat. Les franges centrals serien les que mostrarien millors valors, i no configurarien un
col·lectiu amb dificultats d’accés al mercat de treball.
Un element, però, al qual cal parar atenció és la taxa de contractació temporal en el
cas del segment dels joves. En aquest cas, la taxa escala fins a un 87,12 %. Per tant, es
pot afirmar clarament que la quasi totalitat dels contractes dels joves són llocs de treball
temporals, lluny d’un contracte indefinit o de llarga durada. Aquesta dada no és nova, i
si observem la sèrie temporal des d’anys anteriors a la crisi (2005-2015), aquesta taxa
sempre s’ha mostrat en valors superiors al 80 %; podríem estar parlant, doncs, de
quelcom incorporat de manera sistèmica a aquest segment de població. Si analitzéssim
les dades pel conjunt de la població, observaríem com en l’actualitat estan en valors
molt similars, però que en anys anteriors a la crisi econòmica els percentatges estaven
lleugerament separats, amb taxes per sota del 70 %. Podem afirmar que el que ha
passat és que el conjunt de la població està ara accedint al mercat laboral amb
condicions de la durada dels contractes similars al que feia tradicionalment la població
jove.
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2.2.2.2.- Formació per a l’ocupació i oferta actual

Un element que adquireix importància en analitzar l'estructura del mercat de treball és
la formació per a l'ocupació. La principal bossa de persones que entren al mercat
laboral ho fan sense estudis professionalitzadors finalitzats i, per tant, és important poder
dotar aquesta força laboral de les eines suficients per poder desenvolupar amb qualitat
la seva feina. L'oferta professionalitzadora, atenent les dades d'ocupació i atur, és
altament important; convé realitzar-ne una anàlisi per poder identificar possibles
deficiències o necessitats en l'oferta realitzada. Es posarà el focus en l'oferta per a
l'ocupació,

la

formació

professional

i

altres

elements

lligats

a

la

formació

professionalitzadora que cal tenir presents.

Formació per a l'ocupació

La formació per a l’ocupació té com a objectiu millorar la qualificació professional i la
capacitat d’inserció de les persones, i està destinada tant a persones ocupades com en
situació d’atur. Aquesta formació és gratuïta i està subvencionada a través de la quota
de la formació professional dels treballadors, el fons de l’estat i el Fons Social Europeu.
Els cursos estan gestionats a nivell estatal a través del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) i dels organismes competents de cada comunitat autònoma; en el cas de
Catalunya qui s’encarrega de la gestió d’aquesta oferta és el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
Hi ha diferents tipologies de cursos de formació:
•

Formació professional per a l’ocupació (FPO): dirigida a persones en situació
d’atur amb la finalitat de millorar les seves competències professionals.
Actualment

a

Catalunya

hi

ha

una

oferta

de

més

de

5.000

cursos

d’especialització cada any, realitzats pels Centres d’Innovació i Formació
Ocupacional i els centres col·laboradors.
•

Formació a distància (e-formació): cursos d’entre 25 i 50 hores amb diferents
especialitats. Hi ha més de 116 especialitats de cursos en línia que poden cursarse des d’Internet, amb e-formació i aprenentatge de la llengua catalana
(parla.cat)

•

FP.Cat: formació professional integrada adaptada a les necessitats dels
treballadors i les empreses. Pensada per facilitar l’accés a un lloc de treball o
millorar l’ocupabilitat.
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•

Formació contínua: programes adreçats a persones treballadores per millorar les
qualificacions professionals dels empleats. Més de 4.800 cursos per a treballadors
en actiu per cursar a distància o presencialment.

Les accions formatives es porten a terme a través dels Centres d’Innovació i Formació
Ocupacional (CIFO), el Servei d’Ocupació de Catalunya i els centres col·laboradors en
matèria de formació, públics o privats.
Els criteris d’atorgament de les subvencions es fan en base al principi de solidaritat
territorial en la distribució dels fons. Els criteris d’aplicació per a l’atorgament d’aquestes
subvencions són:
a) L’adequació de les accions a les àrees i col·lectius determinats com a
prioritaris d’acord amb els compromisos del Servei d’Ocupació de Catalunya
amb els programes operatius del Fons Social Europeu, el Pla nacional d’accions
per a l’ocupació i el Pla general d’Ocupació de Catalunya.
b) La capacitat i qualitat de les entitats sol·licitants per a la realització de les
accions formatives.
c) La naturalesa de la col·laboració de l’entitat amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya respecte al desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació.
La formació ocupacional té un caràcter teòrico-pràctic en tots els sectors econòmics
del mercat laboral i prioritza aquelles àrees amb més valor afegit (les noves tecnologies,
el disseny, les TIC, els serveis a les empreses, les energies renovables, la gestió
respectuosa del medi ambient, etc.). Per això és important determinar quins són les
àrees en què es vol formar.
Les famílies formatives són les que es mostren en la taula següent, cada família disposa
de diferents cursos. En l'àmbit de la comarca del Gironès, el Servei d’Ocupació de
Catalunya (2014), fixa els següents sectors com els que generen més ocupació i que es
consideren estratègics:
•

Tecnologies de la informació i la comunicació

•

Ciències de la salut

•

Atenció i serveis a les persones dependents

•

Foment de les energies renovables

•

Rehabilitació i millora energètica d’edificis

•

Gestió ambiental
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•

Turisme

•

Indústria agroalimentària

•

Sector financer

•

Automoció

•

Indústria cultural

Taula 22: Famílies formatives

Pel que fa a les diferents famílies
formatives que es poden trobar,
s'identifiquen les que queden
recollides en la taula lateral.
Tal com s’ha comentat, l’oferta
formativa

dels

cursos

de

formació ocupacional es pot fer
a través del SOC o dels centres
col·laboradors. Per tal de ser
centre col·laborador s’ha d’estar
inscrit en el registre de centres,
sempre que es compleixin els
requisits i s’hagi presentat la
documentació

CODI
ADG
AFD
AGA
ARG
ART
COM
ELE
ENA
EOC
FCO
FME
HOT
IEX
IFC
IMA
IMP
IMS
MAM
MAP
QUI
SAN
SEA
SSC
TCP
TMV
VIC

Família
Administració i gestió
Activitats físiques i esportives
Agrària
Arts gràfiques
Arts i artesania
Comerç i màrqueting
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Edificació i obra civil
Indústria alimentària
Fabricació mecànica
Hostaleria i turisme
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Imatge personal
Imatge i so
Fusta, moble i suro
Marítim pesquer
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confessió i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i ceràmica

Font: Servei d’Ocupació de Catalunya

acreditativa

corresponent.
Actualment a la ciutat de Girona hi ha inscrits 29 centres col·laboradors, entre els quals
hi ha l’Ajuntament de Girona. Aquests centres són:
1. Ajuntament de Girona (Aj. Girona)
2. Associació per a l’atenció de serveis i solidaritat (AASS)
3. Ceasfor Barcelona, SL. (Ceasfor)
4. Centre de formació i estudis de Girona, SL. (C. Estudis Girona)
5. Centro de estudios ADAMS (ADAMS)
6. Escola comarcal d’arts i oficis la Selva (E. La Selva)
7. Escola de gestió empresarial, SA. (E. gestió empresarial)
8. Escola tècnica Girona, SL. (E. Tècnica Gi.)
9. F. X. Boix Inf. Girona, SL. (Boix)
10. Federació d’organitzacions empresarials (Fed. Org. Empresarials)
11. Fernandez Saenz, Soledad.
12. Fundació privada per a la promoció de l’autocupació (Fund. Autoocupació)
13. Fundació Esplai Girona (Esplai Girona)
14. Fundació per a la formació i l’estudi Paco Puerto (Paco Puerto)
15. Fundació privada Gentis (Gentis)
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16. Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid (Astrid)
17. Grans sistemes audiovisuals, SL (Sistemes adiovisuals)
18. Gremi d’instal·ladors de Girona (Gremi instal·ladors Gi)
19. Institut de sociologia i psicologia aplicada (I. Sociologia)
20. Institut Gaudí de la Construcció (I. Gaudí)
21. Institut per al desenvolupament de la formació (I. Des. Formació)
22. Institut tècnic J. Balmes, SL. (I. Balmes)
23. Lògica Gironina, SL. (Lògica Gi)
24. Minusvàlids físics associats (Mifas)
25. Organigrama, SL (Organigrama)
26. Pidemunt Muñoz, Jose
27. Pimec Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
28. Sersa Serveis socials i administratius, SCCL. (Sersa)
29. Sinelek enginyeria(Sinelek)
Val a dir que alguns d’aquests centres, enguany, no han rebut subvencions per la
impartició de cursos. Els cursos que s’han desenvolupat aquest any a Girona són els que
es mostren a continuació (en l’annex es poden veure els centres amb els cursos que
n’ha ofert l’any 2015).
Els centres que aquest any no han rebut cap subvenció per a la impartició de cursos són
Sinelek enginyeria, SL.; Pidemunt Muñoz, Jose; Institut Gaudí de la construcció; Fundació
síndrome de Down de Girona i Comarques – ASTRID; Escola comarcal d’arts i oficis de la
Selva i Fernandez Saenz, Soledad.
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Disseny (ARGD)

Arts gràfiques

(ARG)

Ornamentals i jardineria (AGAO)

Agrària (AGA)

Finances i assegurances (ADGN)

G. instal·ladors Gi.
G. instal·ladors Gi.

Disseny i modificació de plans en 2D i 3D
Disseny de plans i esquemes elèctrics d’automatització

Fed. org. empresarials; Organigrama

Aj. Girona

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
Programes de retoc digital i escanejat d’imatges

Aj. Girona

Fund. autoocupació

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

Finançament d’empreses

ADAMS; E. Gestió empresarial
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Anglès: atenció al públic

Francès: atenció al públic

C. Estudis Girona; ADAMS; E. Gestió empresarial; Gentis; Gam; I.

Alemany: atenció al públic

Informació / Comunicació (ADGI)

des. formació

C. Estudis Girona

Anglès financer

E. Gestió empresarial

Fed. org. empresarials; Organigrama; PIMEC

E. Gestió empresarial; Fed. org. empresarials; I. des. formació

Activitats de gestió administrativa
Tècnic en control de qualitat (normes ISO)

C. Estudis Girona; ADAMS; E. Gestió empresarial; I. Balmes

Gestió integrada de Recursos Humans

empresarials; I. Balmes; Organigrama

Finances (ADGF)

(ADGZ)

Àrea per a centres especialitzats

C. Estudis Girona;

Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria

ADAMS; E. Gestió empresarial; Fed. org.

Ceasfor; ADAMS; E. Gestió empresarial; Fund. autoocupació

Creació i gestió de microempreses

Administració i auditoria (ADGD)

E. Gestió empresarial

Francès: gestió comercial

(Administració i oficines) (ADGX)

C. Estudis Girona

Activitats administratives en la relació amb el client

Aj. Girona ; E. Gestió empresarial; Gentis

C. Estudis Girona

Aj. Girona

Assistència a la direcció

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Centre / entitat

Anglès: gestió comercial

i

Nom del curs

Especialitats sense àrea definida

comunicació (ADGG)

informació

gestió (ADG)

la

Gestió

de

Àrea professional

Administració i

professional

Família

Taula 23: Relació d'estudis i centres o entitats emissores de l'oferta formativa a Girona ciutat, any 2015

Informàtica

confiteria

Sistemes i Telemàtica (IFCT)

molineria (INAF)

pastisseria,

alimentàries

(INA)

promoció

desenvolupament turístic (HOTI)

Informació,

Restauració (HOTR)

Fleca,

i

i

Energies Renovables (ENAE)

Indústries

Turisme (HOT)

Hoteleria

(ENA)

Energia i aigua

i

i

Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa

Instal·lacions elèctriques (ELE)

Sistemes Microinformàtics

Pastisseria i confiteria

Fleca i bolleria

Promoció turística local i informació al visitant

Cuina

Serveis de bar i cafeteria

Tècnic de sistemes d’energies renovables

tensió

Automatisme amb control programable

Electricitat (ELEL)

infraestructures de xarxes locals de dades

Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i

Vigilant de seguretat

(ELE)

Instal·lacions de Telecomunicació

Tècniques auxiliars (EOCT)

(COMM)

Màrqueting i compravenda internacional

Màrqueting i Relacions Públiques

Fund. autoocupació

Gestió comercial de vendes

Aj. Girona

Paco Puerto

Paco Puerto

ADAMS; Paco Puerto; Gentis

Paco Puerto

Aj. Girona; Paco Puerto

E. Gestió empresarial; G. instal·ladors Gi.

Aj. Girona

G. instal·ladors Gi.

F.X. boix – Inf. Girona, SL

MIFAS

Fund. autoocupació

Aj. Girona; E. Gestió empresarial

E. Gestió empresarial

Gestió administrativa i financera del comerç internacional

Activitats de venda

Aj. Girona; AASS; Ceasfor

Fed. org. empresarials; Paco Puerto

E. Gestió empresarial; Fed. org. empresarials

Aj. Girona; AASS

Activitats auxiliars de comerç

Organització i gestió de magatzems

Gestió i control d’aprovisionament

Activitats auxiliars de magatzem

Venda (COMV)

Compravenda (COMT)

transport (COML)

Logística comercial i gestió del

(ELES)

i

civil

i

i

electrònica

Electricitat

(EOC)

obra

Edificació

(COM)

màrqueting

Comerç
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Assistència Social (SSCS)

i

vehicles

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SEPE

(TMV)

vehicles

Carrosseria de vehicles (TMVL)

de

(TMVE)

Electromecànica

de

i

juvenil

(SSCB)

manteniment

Transport

Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu i

Activitats culturals i recreatives

Escola tècnica Girona, SL

Manteniment d’elements no estructurals de carrosseries de

vehicles

Escola tècnica Girona, SL

Escola tècnica Girona, SL

Escola tècnica Girona, SL

Escola tècnica Girona, SL

Esplai Girona

Esplai Girona

Sersa

Sersa

Aj. Girona; Paco Puerto

Aj. Girona

Pintura de vehicles

Manteniment d’estructures de carrosseries de vehicles

Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles

Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars

juvenil

Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i

Treball domèstic

Atenció sociosanitària a persones en el domicili

(SSC)

Serveis al consumidor (SSCI)

socials

Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

Paco Puerto

Sersa

Auxiliar d’infermeria en salut mental i toxicomanies
Interpretació i educació ambiental

I. Sociologia; I. des. formació

Fed. org. empresarials; Gam; Lògica Gironina, SL

Ceasfor; ADAMS; I. Balmes

ADAMS; I. Balmes

ADAMS

Auxiliar d’infermeria en geriatria

comunitat

la

consumidor (SSCM)

Socioculturals

a

Assistència social i serveis al

Serveis

(SEA)

mediambient

Gestió ambiental (SEAG)

Seguretat

i

Cures auxiliars (SANC)

Tècnic en software informàtic

Informàtica (IFCI)

Sanitat (SAN)

Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies WEB

Programació de sistemes informàtics

(IFC)

Desenvolupament (IFCD)

Administració de serveis d’Internet

Comunicacions
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Formació professional

La formació professional a les comarques gironines, a Girona i la seva àrea urbana, és
força abundant. Per aquest motiu es considera més pertinent (enlloc d'identificar els
estudis i centres, que es pot realitzar des del portal d'educació de la Generalitat)
identificar quines són les especialitats més prioritàries per a la comarca del Gironès i
quina és la valoració de l'actual oferta formativa.
De l’anàlisi que es fa des del Servei d’Ocupació de Catalunya (2014) de l’adequació de
la formació professional al mercat de treball per a cadascuna de les comarques, en el
cas concret de l'oferta formativa del Gironès, s’obté la següent valoració:
1. FP amb excés d’oferta
1.1. Activitats físiques i esportives
1.2. Administració i gestió
1.3. Agrària
1.4. Electricitat i electrònica
1.5. Imatge personal
1.6. Instal·lació i manteniment
1.7. Transport i manteniment de vehicles
2. FP amb oferta equilibrada
2.1. Arts gràfiques

Taula 24: Sectors amb oportunitats d’inversió i
potencialment creadors d’ocupació

2.2. Arts i artesania

Sectors
Turisme

2.3. Edificació i obra civil
2.4. Energia i aigua
2.5. Fabricació i mecànica
2.6. Fusta, moble i suro
2.7. Imatge i so
2.8. Indústria alimentària

Activitats TIC

2.9. Indústries extractives
2.10. Informàtica

i

comunicacions
2.11. Marítim pesquer
2.12. Química
2.13. Sanitat
2.14. Serveis socioculturals i a la
comunitat
2.15. Tèxtil, confecció i pell
2.16. Vidre i ceràmica

Activitats verdes

Àrees professionals vinculades
Agroturisme
Allotjament
Animació
Fires i congressos
Jocs d’atzar
Turisme
Informació promoció i
desenvolupament turístic
Desenvolupament
Informàtica
Comunicacions
Sistemes i telemàtica
Especialitats sense àrea definida
Informació
Imatge i fotografia
Imatge i so
Multimèdia
Postproducció
So i sonorització
Producció audiovisual
Eficiència energètica
Energia renovable
Gestió ambiental

Font: Elaboració pròpia en base a l'anàlisi anual de
l’adequació de la formació professional al mercat de
treball al Gironès.
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3. FP amb dèficit d’oferta
3.1. Comerç i màrqueting
3.2. Hostaleria i turisme
3.3. Seguretat i medi ambient
Un altre element a tenir molt present a l'hora de dissenyar la formació professional
reglada (i també la FPO), són els sectors amb oportunitats d'inversió i que es consideren
potencialment com creadors d'ocupació.
Projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que contempla que els alumnes de
qualsevol de les tres modalitats de Formació Professional (FP inicial, FP ocupacional i FP
contínua) comparteixin matèries i plans d’estudis. La xarxa està formada per:
1. Docents experts
2. Equipaments i materials adequats i de qualitat
3. Processos formatius distribuïts en mòduls orientats a l’adquisició de competències
professionals
En l'actualitat, ja són cinc els CIFO que formen part de la xarxa FP.CAT com a Centres
d'Excel·lència en la formació de treballadors/ores de diferents àrees professionals. Cap
d'aquests forma part ni de Girona ni del seu entorn urbà. Les famílies professionals en
què estan especialitzats no es focalitzen en gran part en sectors estratègics citats
anteriorment pel Servei d’Ocupació de Catalunya (2014), en què els centres gironins
poden excel·lir.

Altres elements a tenir present

Programa d'orientació professional
En l’àmbit dels programes d’orientació professional, aquests es poden desenvolupar des
dels centres de Formació Professional i també des del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC).
Des de la Generalitat de Catalunya s’està desenvolupant un programa per donar suport
a la implantació d’un servei d’orientació professional en els centres de Formació
Professional orientat a aquelles persones que, en qualsevol moment de la seva vida,
volen millorar la seva qualificació -com també a les empreses que volen millorar la
qualificació dels seus treballadors.
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La iniciativa neix en un context complex en el qual s’han diversificat els models de
formació i qualificació professionals, i també les oportunitats per accedir-hi.
Al mateix temps s’aposta perquè els centres educatius que imparteixen formació
professional esdevinguin referents en la informació i orientació professionals de les
persones i empreses.
El Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, d’ordenació general de la formació
professional del sistema educatiu estableix la informació i orientació professionals com
una funció de la formació professional del sistema educatiu i assenyala, entre les seves
finalitats, la construcció d’itineraris professionals adaptats als interessos i circumstàncies
de cada persona tot identificant les oportunitats de qualificació de les persones al llarg
de la seva vida.
El projecte de Resolució del Consell de la Unió Europea de 21 de novembre de 2008
titulat “Incloure millor l’orientació permanent a les estratègies permanents d’educació i
formació permanent” reconeix la necessitat de l’orientació de les persones en el context
de l’aprenentatge permanent, la facilitació d’aquesta orientació en el marc dels
sistemes d’educació i formació alhora que destaca el seu paper en el foment de la
inclusió i l’equitat social, la consecució dels objectius de desenvolupament econòmic i
l’eficàcia del mercat de treball i mobilitat geogràfica i professional de la Unió Europea.
Els objectius d’aquest programa són:
1. Implantar als centres de Formació Professional un servei d’orientació professional
sistemàtic.
2. Facilitar l’aplicació de protocols d’orientació professional per a cada situaciótipus detectada a partir de les diferents necessitats dels usuaris.
3. Posar a l’abast del sistema d’orientació professional les informacions i recursos
necessaris perquè els usuaris d’un procés de reconeixement de l’experiència
professional:
4. Disposin de la informació més completa sobre el procés, abans de participar-hi,
així com per fer la tria del cicle formatiu i nivell per al qual han de participar.
5. Disposin d’un itinerari de qualificació, del qual el procés de reconeixement de
l’experiència en forma part, de manera que puguin minimitzar el temps que
triguen a obtenir una qualificació/titulació.
6. Disposin d’una pauta per completar l’adquisició d’una qualificació/titulació, una
vegada han finalitzat el procés.
7. Establir els mecanismes necessaris per incorporar, als itineraris de qualificació, les
diferents opcions formatives de formació professional de què disposen les
persones per tal de millorar la seva qualificació.
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8. Proporcionar informacions i recursos per tal que l’alumnat de cicles formatius
promocioni el seu procés formatiu tant des de la concepció vertical com
horitzontal.
9. Formar persones del centre que coneguin els processos i els instruments de
l’orientació professional.
Actualment, en el programa d’Orientació Professional al llarg de la vida, hi participen 22
centres que s’organitzen en dues xarxes. Val a dir que no hi ha cap centre de Girona
ciutat, i només 1 de proximitat (Salt).
El servei d'orientació professional del SOC també ofereix un servei d’assessorament per
tal de difondre el coneixement del mercat laboral i la formació més adient en funció del
perfil de les persones. És un procés que es basa en entrevistes individuals amb personal
professional i, algunes vegades, en accions de grup amb persones que es troben en
situacions similars.
Aquests centres depenen del SOC i es desenvolupen en el marc dels programes de
millora de la qualificació professional dels treballadors. Les funcions que tenen
assignades són:
1. Portar a terme accions formatives d'experimentació en noves qualificacions.
2. Desenvolupar accions d'innovació metodològica, per a la consecució de
competències i capacitats professionals.
3. Programar, de manera contínua, accions formatives dirigides a persones
treballadores en situació d'atur.
Les àrees de referència dels CIFO són:
•

Disseny dins Arts gràfiques

•

Automoció

•

Energies renovables

•

Fabricació i construccions metàl·liques

•

Fabricació mecànica

•

Fred industrial

•

Imatge i so

•

Indústria química

•

Indústries alimentàries

•

Informàtica i comunicacions

•

Jardineria urbana

•

Metodologia docent

•

Muntatge i instal·lació

•

Serveis integrals per a la rehabilitació i el manteniment d'habitatges
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Per tal d’adquirir el màxim nivell d’excel·lència, un seguit de CIFO s’integren en dues de
les Xarxes de Formació més importants a nivell de l’estat: la xarxa de Centres
d'Excel·lència FP.CAT i la xarxa de Centres Nacionals de Referència (CNR). En total, a
Catalunya hi ha 6 centres qualificats com a CIFO. A Girona ciutat no n’hi ha cap. El més
pròxim el trobem a Salt, que imparteix les especialitats formatives següents:
•

Fabricació i construccions metàl·liques

•

Indústries alimentàries

•

Metodologia docent

2.2.3.- Anàlisi dels col·lectius més vulnerables del territori

Un cop realitzades les sessions de treball amb l’Àrea de Serveis Socials i sol·licitades les
dades obtingudes del seu programari intern, es procedeix a avaluar quines són les
característiques i necessitats dels col·lectius més vulnerables del territori.
Es defineix com a persona vulnerable tothom que es troba en situació, o en risc, de
pobresa.
Una de les causes identificades com a clau és la limitació d’accés al mercat de treball;
o el que seria el mateix, es detecta que una part del col·lectiu solucionaria el seu risc de
vulnerabilitat si assolís feina i entrés al mercat de treball. Per tant, es focalitzarà la mirada
en aquest col·lectiu, doncs es considera que és en el que hi pot tenir major incidència
les actuacions portades a terme des de l’àrea de Promoció Econòmica.
En aquest sentit -i seguint l’informe elaborat el 2015 per Serveis Socials i destinat al Servei
Municipal d’Ocupació- s’han detectat 4 perfils de persones amb dificultats d’accés al
món laboral i que actualment no disposen d’una oferta formativa. Es descriuen, també,
algunes propostes i les característiques bàsiques que hauria de tenir aquesta oferta per
ser atractiva al col·lectiu al qual s’adreça.
Els 4 perfils detectats són els següents: persones que tenen mancances en les
competències de base; persones amb una trajectòria formativa insuficient o no
acreditable i una disposició vers el procés d’inserció desajustat o inconsistent; persones
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amb una trajectòria formativa insuficient o no acreditable; i persones que tenen
mancances en les competències transversals d’afrontament.

Persones que tenen mancances en les competències de base
En aquest perfil, trobem dos grans grups:
1. No han adquirit o no han posat en pràctica
a. Coneixements instrumentals relacionats amb el mercat laboral, com el
coneixement bàsic del seu funcionament i la gestió de recursos necessaris
per poder tenir accés a una ocupació: drets i obligacions, condicions
laborals, tècniques de recerca de feina.
b. Competències instrumentals bàsiques per a l’entorn laboral, com la
capacitat requerida per l’escriptura, càlcul funcional, comprensió oral...
c. Competències instrumentals específiques, com coneixement i ús de la
informàtica bàsica.
2. Aquells que sí han adquirit, s’han posat en pràctica i tenen:
a. Les

competències

transversals,

tant

d’identificació,

de

relació

i

afrontament.
b. Factors personals claus a favor d’aquest procés, com :
i. una situació relacional -familiar no limitant,
ii. la disposició vers el procés d’inserció adequat
iii. una possible bona trajectòria laboral en el seu país d’origen, si
tenen nacionalitat estrangera.
Si bé a la ciutat de Girona hi ha una oferta més o menys àmplia que pot tocar aquests
aspectes per separat no hi ha una “formació “ integral per a aquest grup. Aquest grup
de població requereix passar per un procés formatiu d’aquestes característiques que li
permeti millorar les seves opcions i les seves possibilitats, que el faci més ocupable en
àmbits laborals sense exigència formativa i els permeti accedir més endavant a poder
obtenir altres competències per salvar factors estructurals que en aquest moment
juguen en contra.
Perfil demogràfic d’aquest grup
1. Persones majors de 25 anys. Majoritàriament homes, però també dones.
2. Amb càrregues familiars però amb disponibilitat horària, per bé que l’estructura
familiar ho permet.
3. Majoritàriament serien persones de nacionalitat no espanyola . D’aquest grup
destacaríem aquells que malgrat tenir aquestes dificultats són persones que en el seu
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país d’origen van rebre formació, però que en arribar aquí han quedat exclosos per
aquestes mancances bàsiques i perquè aquesta no és acreditable.
4. Situació administrativa regularitzada.
Característiques de l’oferta
1. Molt orientada a la pràctica.
2. Formats de classes informals, fugir de classes magistrals, etc..
3. Haurien de poder fer pràctiques remunerades en feines amb baix perfil formatiu al
final del procés.
4. Caldria tenir en compte les dificultats que podrien tenir per desplaçar-se, i per tant el
producte hauria de contemplar ajuts de transports o altres de similars, etc.
Persones amb una trajectòria formativa insuficient o no acreditable i una disposició vers
el procés d’inserció desajustat o inconsistent
Seguint la mateixa estructura que amb l’anterior perfil, tindríem:
1. No tenen o tenen mancances, dificultats en la posada en pràctica de:
a. La formació bàsica reglada acreditada.
b. La titulació professional necessària per accedir al mercat que voldrien o els
agradaria.
c. Una disposició al treball, (expectatives, valors, interessos, motivacions i
necessitats) ajustades i/o consistents.
d. Les competències transversals d’identificació i afrontament.
2. Sí han adquirit, saben posar en pràctica , i tenen:
a. Les competències transversals de relació.
b. Competències bàsiques:
i. els coneixements d’accés ocupació.
ii. Instrumentals bàsiques.
iii. Instrumentals específiques.
c. Factors personals favorables, com ara:
i. La situació relacional o familiar no limitant per la inserció.
ii. Factors estructurals no limitant :
1. Edat
2. Situació administrativa regular.
3. Hi ha oferta laboral
Perfil demogràfic d’aquest grup
1. Solen ser persones joves fins els 20 anys.
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2. Tant persones de nacionalitat espanyola com no, però que han fet l’escolarització a
Catalunya.
3. Tant nois com noies.
Característiques de l’oferta
1. Activitats en format tallers, o classes de dinàmica pràctica.
2. Objectiu , mantenir inquietuds i explorar possibilitats, ajustar expectatives a la realitat.
3. Tallers. Amb formats que s’allunyin de classes formals.
4. Amb una metodologia que basi el coneixement i la reflexió a través de l’experiència
i la pràctica. Tallers que impliquin productes tangibles, que els ofereixin satisfacció
immediata.
5. Que tinguin una durada que impliqui constància.
6. Amb formadors dinàmics, preparats per treballar amb aquest grup de població,
competents en gestió emocional.
Indicadors d’èxit
1. Nombre de persones que tornen a l’educació formal.
2. Nombre de persones que identifiquen l’orientació laboral o formativa que volen
seguir.
Persones amb una trajectòria formativa insuficient o no acreditable
Aquest bloc es focalitzaria amb aquells que malgrat tenir una trajectòria formativa,
aquesta no és acreditable i és insuficient per accedir al mercat de treball. Novament els
podem separar en dos grups.
1. No tenen o tenen mancances, dificultats en la posada en pràctica de:
a. La formació bàsica reglada acreditada (sense GES, per exemple)
b. La titulació professional necessària per accedir al mercat que voldrien o
els agradaria.
2. Sí han adquirit, saben posar en pràctica , i tenen:
a. Les competències transversals, tant de relació, com d’identificació , com
d’afrontament.
b. Competències bàsiques:
i. els coneixements d’accés ocupació.
ii. Instrumentals bàsiques
iii. Instrumentals específiques
c. Factors personals favorables, com ara:
i. La situació relacional o familiar no limitant per la inserció
ii. Una

disposició

al

treball,

(expectatives,

valors,

interessos,

motivacions i necessitats) ajustades i/o consistents.
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d. Factors estructurals no limitant:
i. Edat
ii. Situació administrativa regular.
iii. Hi ha oferta laboral
Perfil demogràfic d’aquest grup
1. Solen ser persones joves d’entre 20 a 25 anys.
2. Tant persones de nacionalitat espanyola com no, però que han fet l’escolarització a
Catalunya.
3. Tant nois com noies.
Característiques de l’oferta
1. Activitats de caràcter formal, de classe i professionalitzador
2. Orientades a reforçar confiança a l’entrada en el món professional i orientació i
acompanyament a l’entrada.
3. Professorat amb habilitats motivadores i exigents en la millora contínua. Gestió
emocional.
Indicadors d’èxit
1. Nombre de persones que tornen a l’educació formal.
2. Nombre de persones que identifiquen l’orientació laboral o formativa que volen
seguir.

Persones que tenen mancances en les competències transversals d’afrontament
Finalment, l’últim dels grups, estaria configurat per aquell grup de persones que tenen
mancances clares en el que serien les competències transversals, més enllà de les
necessitats formatives tècniques específiques.
1. No tenen o tenen mancances, dificultats en la posada en pràctica de:
a. Competències bàsiques:
i. Els coneixements d’accés ocupació.
ii. Instrumentals específiques
b. Competències transversals d’afrontament que exigeix el mercat laboral:
i. Gestió de l’estrès
ii. Responsabilitat
iii. Adaptabilitat/flexibilitat
iv. Capacitat de negociació
v. Iniciativa
vi. Capacitat d’organització del propi treball.
2. Sí han adquirit, saben posar en pràctica, i tenen:
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a. Les

competències

instrumentals

bàsiques

(capacitat

requerida

d’escriptura, càlcul funcional, comprensió verbal...)
b. Les competències transversals, tant de relació, com d’identificació
c. Factors personals favorables, com ara:
i. La situació relacional o familiar no limitant per la inserció
ii. una disposició vers els procés d’inserció adequada
iii. Una trajectòria laboral i experiència laboral constant, i fins i tot
alguns qualificada.
d. Factors estructurals no limitant :
i. Edat
ii. Situació administrativa regular.
iii. Hi ha oferta laboral
Perfil demogràfic, d’aquest grup
1. Solen ser persones entre 35 a 50 anys.
2. Tant persones de nacionalitat espanyola com no. Tant nois com noies.
Característiques de l’oferta
1. Activitats formals, professionalitzadores. Orientades a l’entrada al món laboral.
2. Objectiu: Obrir el ventall de possibilitats, i capacitar en les competències que els
manquen o reforçar-les
3. Metodologia basada en la promoció de l’autoconfiança a l’entrada en el món
professional i orientació i acompanyament a l’entrada.
4. Professorat amb habilitats motivadores i exigents en la millora continua. Gestió
emocional.
5. Haurien de tenir pràctiques remunerades en empreses.
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2.2.4.- Teixit empresarial

2.2.4.1.- Sectors i subsectors econòmics presents al territori.
El primer element que s'ha de precisar en analitzar els sectors i subsectors presents en el
territori és que, en funció de les variables escollides, els sectors en poden ser uns o uns
altres. Per tant, per determinar els sectors i subsectors treballarem amb les dades de
volums de facturació (només disponibles en el cas de societats mercantils) i els llocs de
treball com a elements de referència. Un element oportú d'incorporar, que sobrepassa
del que serien eles anàlisis de sectors i subsectors, és les empreses motores. En aquest
sentit s'ha volgut identificar aquelles empreses que tenen seu fiscal a l'àrea urbana de
Girona

Dades recollides al Registre Mercantil
La primera font d’informació és la que ens ofereix el Registre Mercantil amb la base de
dades del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. Com s’ha explicat àmpliament a la
metodologia, les empreses analitzades ho són en el període 2010-2013. Cal remarcar
que aquesta és una base de dades per societats -no hi trobem els valors dels autònoms.
El primer element interessant el tenim en comprovar quin és el perfil de tipus de societat
-en funció de la forma jurídica escollida- que trobem i que està clarament marcada per
empreses constituïdes com a societats limitades. En el gràfic 39 no s'ha incorporat el
sistema de cooperativa, que té només una sola empresa de la mostra i per tant és
gràficament irrellevant.
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Gràfic 39: Distribució percentual de les empreses en funció de la tipologia de
societat

15%

Sociedad anonima
Sociedad limitada

85%

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI
Una dada a tenir present és el codi literal de l’IAE en què les empreses estan inscrites. Un
cop feta l'agrupació per codis IAE a nivell dos, es considera que els resultats són poc
il·lustratius de la mostra, ja que l'estratificació porta a un excés de detall, tot quedant
compresos més del 50% dels valors en la categoria altres.
Per a una millor comprensió s'utilitzen els codis que fa servir l'Instituto Nacional
d'Estadística per a la classificació de les activitats econòmiques: els codis CNAE. El
resultat és la taula que es mostra a continuació, amb els codis ordenats en funció del
seu pes percentual.
Com es pot apreciar clarament, la principal activitat de les empreses de la mostra és la
realització de comerç majorista i minorista -una quarta part de la mostra de les
empreses-. En segon lloc, trobaríem els codis recollits com a activitats professionals,
científiques i tècniques, que correspon a aquelles activitats realitzades com poden ser
bufets d'advocats o arquitectes, gestories o consultoria empresarial, principalment. A
continuació d'aquest grup, trobem el que correspondria a la indústria manufacturera i,
tot seguit, les empreses relacionades amb la construcció. Cal destacar que si les
empreses de serveis immobiliaris estiguessin en aquest mateix codi de les de construcció,
configurarien fins a un 17,1%, i escalarien quasi fins al segon codi de cotització. A
continuació ja trobem un nombrós grup de diferents codis que, tots junts, representen un
valor pròxim al 23 %.
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Taula 25: Distribució percentual de les empreses en funció del codi CNAE
Codi

Descripció

Percentatge

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicletas
Actividades profesionales, científicas y técnicas

25,6%

C

Industria manufacturera

11,7%

F

Construcción

11,3%

G
M

17,6%

I

Hostelería

6,1%

L

Actividades inmobiliarias

5,4%

H

Transporte y almacenamiento

3,6%

N

Actividades administrativas y servicios auxiliares

3,2%

Q

Actividades sanitarias y de servicios sociales

3,0%

S

Otros servicios

2,8%

J

Información y comunicaciones

2,7%

K

Actividades financieras y de seguros

2,2%

A

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

1,7%

P

Educación

1,4%

R

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

0,7%

E

Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
Industrias extractivas

0,6%

D
B

0,3%
0,1%

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

És important en aquesta anàlisi empresarial poder observar quins són els comportaments
dels principals codis d'activitat. A la taula mostrada a continuació hi ha les dades
obtingudes.
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237

Construcció

75.784
140,9
3,8%

5.086
9,5

-490
-0,91
-8,8%

-142.095

-599,6

-44,0%

1.695

7,2

-525

-2,22

-23,6%

-5,3%

-0,69

-89

12,3

1.586

1,1%

9,3

1.200

873,0

112.620

129

Hoteleria

-8,2%

-1,26

-72

14,1

802

-13,3%

-205,4

-11.711

1339,4

76.346

57

Informació i
comunicacion
s

-5,8%

-0,13

-15

2,1

245

-31,7%

-133,4

-15.208

287,0

32.723
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Activitats
immobiliàries

-13,1%

-0,97

-248

6,5

1.649

-3,9%

-22,9

-5.844

572,0

145.855

255

Activitats
professionals

20,8%

6,54

445

38,0

2.581

14,4%

146,6

9.969

1167,3

79.375

68

Activitats
administrative
s i auxiliars

-3,1%

-0,66

-42

20,8

1.328

2,6%

39,7

2.541

1573,0

100.673

64

Activitats
sanitàries
i
serveis socials

-4,4%

-0,30

-14

6,7

307

-1,3%

-4,3

-199

317,1

14.589

46

Altres serveis
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Dades corresponent al Codi CNAE C, que abraça el comerç minorista i majorista i també la reparació de vehicles a motor i motocicletes. Abreviat per simplificar la
visibilitat del quadre
12
Les dades relatives a volums de facturació en valors absoluts són en milers d'euros.

11

-12,2%

-2,00

-148

14,4

1.066

-12,5%

-197,2

-14.595

1.375

3.823

74

Transport
i
emmagatzem
atge

101.780

i

2.056.556

538

Comerç
majorista
minorista11

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Valor
522.377
absolut
Mitjana
2.123
empresa
Evolució
27,1%
percentual
Treballadors
Valor
6.095
absolut 2013
Mitjana
24,8
empresa
Evolució treballadors (2010-2013)
Valor
498
absolut
Mitjana
2,02
empresa
Evolució
8,4%
percentual

Valor
2.045.815
181.112
absolut 2013
Mitjana
8.316
764,2
empresa
Evolució volum facturació (2010-2013)

Nombre
246
d'empreses
12
Volum de facturació

Indústria
manufacturera

Taula 26: Principals indicadors d'activitat en funció dels diferents codis d'activitat.

La primera dada rellevant en observar les empreses agrupades està en relació a quins
són els principals codis d'activitat. Si analitzem totes les variables, els codis recollits sota el
concepte d'Indústria manufacturera i Comerç majorista i minorista són els que tenen
majors volums de facturació i concentració de treballadors. És per aquest motiu que
resulta important focalitzar la mirada en el comportament d'aquests dos sectors en
concret. La primera de les dues dades que resulta especialment important és que en els
dos principals motors d'activitat econòmica -en analitzar la seva evolució en la
facturació- no apareixen valors negatius. Malgrat concentrar l'estudi en una conjuntura
econòmica desfavorable, el sector de la indústria manufacturera mostra un elevat
creixement de la seva facturació -del 27,1 %- mentre que el Comerç minorista i majorista
es queda amb un més que discret 3,8 % (tal i com es pot comprovar en el gràfic 40). Si
les dades de creixement d'activitat són molt positives, no ho són les lligades al volum de
treballadors. En els dos casos se situen en volums percentuals molt menors; amb 18,7
punts en el sector industrial, i amb 12,6 en el sector del comerç.
Gràfic 40: Evolució volums de facturació i treballadors, període 2010-2013
30,0%

27,1%

20,0%
10,0%

8,4%
3,8%

0,0%
Industria manufacturera

Comerç majorista i minorista

-10,0%

-8,8%
Volum de facturació

Treballadors

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI
Tot i ser major el desajust en el primer dels sectors, resulta especialment impactant en el
cas del sector del comerç, on un creixement de quasi quatre punts del volum de
facturació, va acompanyat en un descens de l'ocupació de quasi nou punts, tot caient
fins al 8,8 %.
En analitzar les dades recollides a la taula de manera global, el primer dels indicadors
que hem de tenir present és en relació amb el volum de facturació dels sectors. Aquests
es podrien agrupar en diferents pesos, en què destaca un primer grup amb la Indústria
manufacturera i el Comerç majorista i minorista, on cadascú supera els 2.000 ME, tot
indicant, doncs, un enorme pes en el teixit econòmic. Un altre grup amb un pes
intermedi el formarien els següents sectors: Construcció, Transport i emmagatzematge,
Hoteleria, Activitats professionals i Activitats sanitàries i serveis socials. Tots ells tindrien
volums de facturació entre els 100 i 200 milions d'euros. El tercer grup estaria format per
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aquells que tenen un valor de facturació inferior als 100 ME i que malgrat aquest menor
pes sí que són significatius per a l'economia gironina. Serien els acollits en els següents
codis: Informació i comunicacions, Activitats immobiliàries, Activitats administratives i
auxiliars i Altres serveis. També es pot visualitzar que en el cas de les empreses industrials
aquestes tenen una mitjana de volum de facturació per empresa molt elevada. Els
altres sectors tenen volums de facturació individuals molt menors, tot i que s'hauria de
contextualitzar amb una anàlisi de desviacions per poder parlar de comportaments
similars en cada grup d'activitat.
La següent dada que s'ha de tenir present està referida al comportament d’aquesta
facturació en el període estudiat.
Gràfic 41: Evolució volums de facturació sectorials període 2010-2013
Altres serveis

-1,3%

Activitats sanitaries i serveis socials

2,6%
14,4%

Activitats adminstratives i auxiliars
Activitats professionals

-3,9%

Activitats immobiliaries

-31,7%

Informació i comunicacions

-13,3%

Hoteleria

1,1%

Transport i emmagatzematge

-12,5%

Comerç majorista i minorista

3,8%

Construcció

-44,0%

27,1%
Industria manufacturera

-45,0%

-35,0%

-25,0%

-15,0%

-5,0%

5,0%

15,0%

25,0%

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI
Com es pot observar molt clarament en el gràfic, hi ha dues activitats que creixen
significativament: la indústria manufacturera i les activitats administratives i auxiliars. En
valors pròxims a un creixement 0 observem com s'hi situen el Comerç majorista i
minorista, les Activitats sanitàries i serveis socials, Hoteleria, Activitats professionals i Altres
serveis. Aquest grup correspon a aquells que han sabut aguantar el cop de l'entorn
econòmic desfavorable; i malgrat aquesta situació, els seus volums de facturació han
estat relativament estables. Les activitats que ja se situen en valors especialment
negatius, i on la situació de crisi econòmica ha estat més intensa, són el Transport i
emmagatzematge i les empreses dedicades a la Informació i comunicacions. La major
cruesa en les conseqüències de la crisi està en els sectors relacionats amb l'habitatge,
amb una caiguda importantíssima de la construcció -cau a la meitat- i en les activitats
immobiliàries, que se situa en més de 30 punts percentuals.
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L'altre focus de l'anàlisi s'orienta cap als treballadors que aglutina cada sector. És
procedent tornar a assenyalar en aquest punt que es tracta d'una anàlisi de societats, i
que no es troben recollides les activitats portades a terme pels autònoms, que són molt
més nombrosos en un sector respecte d'altres. En el gràfic 42 es pot observar -com s'ha
comentat anteriorment- que els dos principals sectors en volum de treballadors són la
indústria i el sector del comerç.
Gràfic 42: Nombre de treballadors per sector
307

Altres serveis

1.328

Activitats sanitaries i serveis socials

2.581

Activitats adminstratives i auxiliars

1.649

Activitats professionals

245

Activitats immobiliaries

802

Informació i comunicacions

1.586
1.066

Hoteleria
Transport i emmagatzematge

5.086

Comerç majorista i minorista; reparació de vehícles…

1.695

Construcció

6.095

Industria manufacturera

0

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI
Si aquesta és la distribució dels treballadors en els diferents sectors, és important observar
com s'ha comportat cada sector en el període. El següent gràfic ens mostra molt
clarament com només dues activitats s'han comportat com a generadores d'activitats
en aquest període.
Gràfic 43: Evolució percentual treballadors sectorials període 2010-2013
-4,4%
-3,1%

Altres serveis
Activitats sanitaries i serveis socials

20,8% Activitats adminstratives i auxiliars
-13,1%

Activitats professionals
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-8,2%
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-8,8%
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Transport i emmagatzematge
Comerç majorista i minorista; reparació de…
Construcció

-23,6%
-30,0% -20,0% -10,0% 0,0%
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Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI
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Les dades sectorials no porten cap dubte que si la facturació empresarial tenia un
comportament dispar, no passa el mateix amb els treballadors, que mostren en quasi
tots els sectors valors de caigudes en el seu volum. En positiu podem destacar que la
indústria és capaç ella sola (amb valors absoluts) d'absorbir el mateix nombre de
treballadors que cauen de la construcció, i passaria el mateix amb les Activitats
administratives i auxiliars amb la caiguda contractual produïda en el comerç, però
l'extensió a tots els sectors en valors negatius és el que fa que, malgrat això, es produeixi
una caiguda de volum global d'aquests sectors en més de 700 persones.

Treballadors autònoms.
Les dades de l’observatori de treball ens permeten visualitzar una part de l’activitat
econòmica que no hem pogut mirar des de les dades anteriors: l’activitat realitzada pels
autònoms. La primera dada a tenir present és que a la ciutat de Girona els autònoms
són un total de 6.804 persones, que representen un total del 10,6 % del total del mercat
de treball (si sumem assalariats i autònoms).
Taula 27: Evolució nombre d’autònoms a Girona ciutat, els tercers trimestres del 2008-2015.
2008

Agricultura
Indústria

2015

Evolució

Nombre
autònoms
62

Pes
percentual
0,9%

Nombre
autònoms
60

Pes
percentual
0,9%

Diferencial
treballadors
-2

Diferencial
percentual
-3,2%

521

7,4%

713

10,5%

192

36,9%

Construcció

1.138

16,1%

658

9,7%

-480

-42,2%

Serveis

5.331

75,6%

5.373

79,0%

42

0,8%

TOTAL

7.052

6.804

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació
En valors absoluts totals -taula 27-

s’aprecia que el nombre d’autònoms el tercer

trimestre del 2015, respecte del mateix trimestre del 2008, ha caigut en quasi 250
persones, que representaria una caiguda del 3,5 %. Malgrat aquesta dada, la caiguda
en l’ocupació dels assalariats –com s’ha analitzat en anteriors apartats- és major (un 6,4
% amb 3.965 persones en aquest mateix període), de manera que malgrat haver minvat
el nombre d’autònoms, el seu pes proporcional escala el 2015 fins quasi aquest 11%, tot
havent-se situat en valors per sota del 10 %. Si ho analitzem sectorialment, resulta evident
que la principal activitat està lligada a serveis, amb més de 5.000 persones donades
d’alta com autònoms, que representaria quasi el 80 %. El sector de la indústria l la
construcció es repartirien pràcticament a parts iguals el percentatge restant, i deixaria
en un pes residual el dels treballadors autònoms de l’agricultura. Aquesta dada, però,
caldrà comparar-la amb el cas dels assalariats, que és on hi ha un major nombre de
treballadors autònoms. Entrant, doncs, en sectors, és important observar la comparativa
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de la fotografia amb el tercer trimestre de l’any 2008. Com s’hi pot apreciar, la principal
caiguda d’ocupació s’ha produït en el sector de la construcció, amb una caiguda
superior al 40 %, amb un total de pèrdua de llocs de treball autònom de 480 persones.
Aquesta caiguda no ha estat absorbida pel sector serveis (el que major volum de
treballadors autònoms té) sinó de manera parcial per la indústria, que ha augmentat el
nombre de treballadors autònoms en 192 persones, en un creixement del 36,9 %. Aquest
fet fa que si l’any 2008 el nombre d’autònoms al sector de la construcció era més del
doble que els autònoms a la indústria, el 2015 les dades s’han invertit, i trobem més
treballadors autònoms al sector industrial que no pas al sector de la construcció. Si
resulta interessant la comparativa entre aquestes dues fotografies, també ho és
observar-ne l’evolució durant aquest temps, tal i com es recull en els següents gràfics.
Gràfic 44: Evolució treballadors autònoms sector serveis en valors absoluts a Girona ciutat (tercer
trimestre 2008, tercer trimestre 2015)
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació

Gràfic 45: Evolució treballadors autònoms sectors agricultura, industria i construcció en valors absoluts
a Girona ciutat (tercer trimestre 2008, tercer trimestre 2015)
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
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Ell sector de la construcció té una caiguda accentuada en el període 2008-2012, que
després modera fins a mostrar una lleugera tendència a l’estabilització i millora el 20142015. Per la seva part, la millora que experimenta la indústria es produeix a partir del
2012, amb un comportament relativament pla en els primers anys. Aquesta dada estaria
estretament lligada -i amb una correlació molt evident- amb el nombre de treballadors
assalariats en les societats del sector industrial. L’agricultura, per la seva part, mostra un
comportament quasi pla, impermeable a l’evolució general de la conjuntura
econòmica. Més reveladora, tant pel volum com pel comportament, és l’evolució del
sector serveis. En el gràfic 44 podem observar un clar estroncament en la tendència
descendent fins al 2011, i el canvi de signe a partir d’aquest any, fins a situar-se el 2015
en valors superiors als que trobàvem el 2008. En aquest sentit cal tenir present que les
dades de l’evolució en el sector serveis de treballadors assalariats no són tan positives, i
per tant podem estar davant d’un segment d’ocupació que s’ha nodrit de treballadors
assalariats. En el cas de l'anàlisi de les dades a l'Àrea Urbana de Girona, els valors que
surten són proporcionalment similars, amb el matís que la presència del teixit industrial en
treballadors autònoms és major que en el cas de Girona ciutat.
Així,

doncs,

per

contextualitzar

millor

l’anàlisi

dels

treballadors

autònoms

és

imprescindible realitzar la comparativa amb els treballadors assalariats. En aquest sentit
el gràfic 46 ens mostra la comparativa de pesos proporcionals. Hi podem observar com
el sector de la indústria o el sector de la construcció són sectors on la proporció de
treballadors autònoms és molt major, mentre que el sector serveis està claríssimament
monopolitzat pels treballadors que cotitzen al règim general.
Gràfic 46: Comparativa pes per sectors d’ocupació nombre d’assalariats i treballadors autònoms
tercer trimestre 2015
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació
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Treballadors assalariats
El tercer element d'anàlisi per determinar quin és el teixit econòmic existent té com a
referència els treballadors assalariats que hi a Girona. En agrupar la informació en grans
sectors, en la taula 28 es pot valorar com s’hi reparteixen.
Taula 28: Nombre de treballadors assalariats a Girona ciutat el 2015, en valors
absoluts
Agricultura

2015 1T

2015 2T

2015 3T

49

44

46

Indústria

2.909

3.040

2.997

Construcció

1.171

1.125

1.077

51.448

53.595

53.420

Serveis

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament
d'Empresa i Ocupació
Com es podia apreciar també en les altres dades de l'apartat, es repeteix una
estructura de grans sectors en què els llocs de treball associats al sector serveis són els
més predominants. Per tant, i sense cap mena de dubte, el sector serveis queda com el
principal gran sector del territori, seguit ja de manera molt llunyana per la indústria. El pes
del sector de la construcció té en els seu haver 1.077 llocs de treball de treballadors
assalariats.
Com es pot apreciar en el gràfic 46, si el pes de treballadors assalariats respecte dels
serveis és molt major, amb quasi 13 punts respecte els treballadors autònoms. Per això
resulta rellevant observar el resultat de la taula en totals, computant tant treballadors
assalariats com treballadors autònoms.
En aquest cas, obtenim el gràfic 47, on es poden apreciar aquests treballadors repartits
pels grans sectors -el total de treballadors analitzats seria de 64.343 el tercer trimestre del
2015-. Els resultats s'assemblen molt als valors que obteníem observant només els
treballadors assalariats, perquè aquests representen pràcticament el 90 % dels llocs de
treball. Si és significatiu que el sector serveis està àmpliament dominat per treballadors
assalariats (més d'un 90 % dels llocs) el pes dels autònoms en el sector de la construcció
és molt important. En aquest cas representen el 37,5 % dels llocs de treball, i per tant,
qualsevol evolució del sector de la construcció està estretament lligat a l'evolució del
nombre de treballadors autònoms.
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Gràfic 47: Nombre de treballadors, tant assalariats com autònoms, a Girona ciutat
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació

Empreses motores
Un altre element interessant és observar quines són les principals empreses en volum de
facturació i en nombre de treballadors l'any 2013. Aquestes empreses es recullen en la
taula 29 en relació a majors volums de facturació.
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DYNEFF ESPAÑA, SL
FRIGORIFICOS COSTA BRAVA, SA

FRIGORIFICOS ANDALUCES DE CONSERVAS DE CARNE, SA
CARNIQUES CELRA, SL
FRISELVA ,SA

ARCONVERT, SA
ACEBSA, SA.

GRUP UNEXPORC, SA
FRIGORIFICOS UNIDOS, SA

COMEXI GROUP INDUSTRIES, SA

AD PARTS, SL

COMERBAL, SA

AUTOPODIUM, SA
BELLSOLA, SA
SAIMA PRODUCTOS Y SERVICIOS, SL
ROBERLO ,SA

MEDIA MARKT GIRONA
CLINICA GIRONA, SOCIEDAD ANONIMA
LA GIRONINA SCL
MARTIN I CONESA ,SA

1
2

3
4
5

6
7

8
9

10

11

12

13
14
15
16

17
18
19
20

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Nom empresa

Posició
GIRONA
RIUDELLOTS DE
LA SELVA
GIRONA
CELRA
RIUDELLOTS DE
LA SELVA
SANT GREGORI
RIUDELLOTS DE
LA SELVA
GIRONA
RIUDELLOTS DE
LA SELVA
RIUDELLOTS DE
LA SELVA
RIUDELLOTS DE
LA SELVA
FORNELLS DE LA
SELVA
GIRONA
AIGUAVIVA
VILABLAREIX
RIUDELLOTS DE
LA SELVA
GIRONA
GIRONA
SALT
SALT

Municipi

Taula 29: Llistat de les 20 empreses amb major volum de facturació any 2013

35.908.397 €
34.412.127 €
34.094.164 €
32.716.716 €

58.919.249 €
42.360.000 €
40.146.873 €
38.071.196 €

60.290.514 €

82.369.535 €

83.778.548 €

112.059.292 €
86.237.842 €

134.584.992 €
127.969.820 €

191.556.903 €
184.625.993 €
164.393.524 €

Volum
facturació
439.538.000 €
353.409.500 €

Comerç minorista aparells d'ús domèstic elèctric i mobles de cuina
Hospitals, clíniques
Farratges deshidratats i derivats per a alimentació animal
Comerç majorista de vehicles,motocicletes i accessoris

Comerç majorista de vehicles,motocicletes i accessoris
Indústries del pa ,bolleria, pastisseria i galetes
Comerç majorista de productes farmacèutics i medicaments
Indústria química

Comerç minorista d'aliments, begudes i tabac
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Construcció de maquinària industrial i construcció de materials derivats del
cautxú i plàstic
Comerç minorista d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres

Comerç majorista de carn, ous i caça
Sacrifici ramader,preparació i conserves de carns i incubació d'aus

Fabricació d'altres manipulats i derivats del paper
Fabricació de fils i altres cables elèctrics

Elaboració d'altres productes alimentaris
Sacrifici ramader
Sacrifici ramader,preparació i conserves de carns i incubació d'aus

Comerç majorista de petrolis i lubricants
Sacrifici ramader,preparació i conserves de carns i incubació d'aus

Codi activitat

En aquesta sèrie de 20 empreses, una de les primeres coses que destaca està referida al
municipi. Només 6 d'aquestes 20 estan localitzades a Girona ciutat, que no és la principal
localització, perquè 7 les trobem a Riudellots de la Selva. Un element important consisteix a
observar els codis d'activitat. En primer lloc, destacar que la primera empresa es dedica al
negoci de la comercialització majorista de petrolis i lubricants, una activitat que genera un
impacte baix en activitat econòmica al territori. En segon lloc, destaca la important presència de
la indústria relacionada amb l'alimentació, especialment localitzada a Riudellots de la Selva. En
analitzar els següents codis d'activitat, es pot apreciar com hi ha diversitat de codis, i en
destacaria la baixa presència d'empreses destinades a consumidor final, amb només dues del
total.
Un cop identificades les empreses amb major volum de facturació, resulta rellevant poder
comparar-ho amb els volums de treballadors. En la taula mostrada a continuació s'identifiquen
aquestes 20 empreses líders en ocupació, i quina és la seva relació amb la posició que ocuparien
en facturació.
Taula 30: Llistat de les 20 empreses amb major volum de treballadors any 2013
Posició

Nom empresa

Població

1

MARLEX GESTIO EMPRESA DE
TREBALL TEMPORAL, SL.
FRIGORIFICOS COSTA BRAVA, SA
CONSORCI DEL TRANSPORT SANITARI
REGIO GIRONA, SA
COMEXI GROUP INDUSTRIES ,SA
FRISELVA SA
CLINICA GIRONA, SOCIEDAD
ANONIMA
BELLSOLA, SA
HERMES COMUNICACIONS, SA
AXXON SELECTING ETT ,,SL
ARCONVERT, SA.
PARRA TREBALL TEMPORAL E. T. T.
,SL.
ACEBSA, SA
INSTITUTO TECNICO AGRARIO BELL
LLOC DEL PLA, SA
ROBERLO, SA
TRANSPORTS ELECTRICS
INTERURBANS, SA
SUMAR EMPRESA D'ACCIO SOCIAL, SL
COMPLEX CULTURAL ESPORTIU
MONTESSORI-PALAU, SA
FRIGORIFICOS DEL NORDESTE, SA
COMERBAL, SA
EMPRESA MIXTA D'AIGUES DE LA
COSTA BRAVA ,SA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GIRONA

Nombre
treballadors
1.445

LLoc al top-20
de facturació
No

RIUDELLOTS DE LA SELVA
GIRONA

924
440

2
No

RIUDELLOTS DE LA SELVA
RIUDELLOTS DE LA SELVA
GIRONA

337
313
304

No
Igual
18

AIGUAVIVA
GIRONA
GIRONA
SANT GREGORI
GIRONA

251
232
194
188
186

No
No
No
No
No

RIUDELLOTS DE LA SELVA
GIRONA

183
175

7
No

RIUDELLOTS DE LA SELVA
GIRONA

173
171

16
No

SALT
GIRONA

166
164

No
No

RIUDELLOTS DE LA SELVA
FORNELLS DE LA SELVA
GIRONA

161
129
126

No
No
No

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI
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Com es pot apreciar a la taula, resulta una dada rellevant que entre aquestes 20 empreses
només el 25% de les que estan entre les que tenen major volum de facturació també formin part
de les que tenen un major nombre de treballadors. Aquest fet constata una no relació absoluta
entre les empreses que majors volums de facturació tenen i les empreses més generadores
d'ocupació.

2.2.4.2.-Tipologia i anàlisi de l’ocupació existent i tipologia i anàlisi de
l’ocupació generada i perduda en els darrers 5 anys

Estabilitat en el perfil de les plantilles de treballadors
Un element que condiciona les característiques de la contractació realitzada és
l'estructura de les plantilles. Si analitzem els resultats obtinguts en l’enquesta portada a
terme pel Servei Municipal d’Ocupació (2013), es dibuixa un perfil de treballador
pràcticament dividit en dos: un 43,1 % dels casos eren persones que portaven més de sis
anys a la seva feina actual i el 56,9 % restant en portaven menys de sis.
Gràfic 48: Percentatges agrupats de treballadors fixos en les plantilles de
les empreses de la mostra
1%1%
4%
10%

0%
1 - 25%
26 - 50 %

48%

51 - 75%
36%

76% - 99%
100%

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta teixit empresarial
En les dades recollides en l'enquesta realitzada al teixit empresarial, una de les preguntes
realitzades està en relació amb quin percentatge de treballadors fixos configura la seva
empresa. En el gràfic s'hi pot observar aquest percentatge. La imatge obtinguda és
clarament d'unes plantilles on predominen els treballadors fixos -en quasi el 50% dels
casos ens trobem amb la totalitat de la plantilla en aquesta situació.
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En realitzar la correlació amb la variable volum de facturació, s'observa una relació
negativa, que ens mostra que les empreses amb majors volums de treballadors són les
que tenen menors percentatges de treballadors fixos i, per contra, les empreses de
reduïdes dimensions tenen percentatges de treballadors fixos més elevats. Aquesta
dada no desdibuixa, però, la realitat; més d'un 80 % de les empreses manifesta que més
del 75% dels seus treballadors estan en una situació contractual estable. Les empreses
on els treballadors fixos són minoria representen poc més del 6% de les empreses
enquestades.13 Aquestes, doncs, serien unes dades que s’alinearien perfectament amb
l’enquesta del Servei Municipal d’Ocupació (2013) i que ens dibuixa una important
bossa d’ocupació existent de llarga durada, i una bossa molt similar d’ocupació que és
rotativa, i que s’alimenta de treballadors que no tenen una continuïtat llarga a
l’empresa. Aquesta dada, però, caldrà contrastar-la tot observant quina és la nova
contractació realitzada, per intentar observar si estem en percentatges creixents o el
nivell de rotació laboral.

Ocupació sectorial d'assalariats
En la taula 31 observem la comparativa dels treballadors assalariats en els últims 5 anys,
agrupats per sectors. El primer element a tenir present és que els valors han disminuït en
tots els sectors, la qual cosa fa que el valor ens situï en una pèrdua global de 1.504 llocs
de treball, que representa una caiguda de 2,5 punts percentuals de llocs de treball.
Taula 31: Evolució nombre assalariats a Girona ciutat, els tercers trimestres del 2010-2015.
2010

2015

Evolució

Nombre
assalariats
83

Pes
percentual
0,1%

Nombre
assalariats
46

Pes
percentual
0,1%

Diferencial
treballadors
-37

Diferencial
percentual
-44,6%

Indústria

3.064

5,2%

2.997

5,2%

-67

-2,2%

Construcció

2.361

4,0%

1.077

1,9%

-1.284

-54,4%

Serveis

53.536

90,7%

53.420

92,8%

-116

-0,2%

TOTAL

59.044

-1.504

-2,5%

Agricultura

57.540

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació
El sector on la caiguda és major, tant absolut com percentual, és en la construcció,
caiguda molt més accentuada que en el que serien els treballadors autònoms de la
13

El qüestionari comptava amb una pregunta de control en què es qüestionava quin percentatge eren eventuals. Els
resultats es mouen amb uns marges d'errors molt baixos en el que seria la inversa de la resposta a percentatges de
treballadors fixos, de manera que no es considera necessari mostrar-ne els resultats.
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construcció. En aquest cas estem parlant d’un valor que assoleix la pèrdua del 54,4 %
dels assalariats en aquests 5 anys. Això fa que el seu pes percentual en nombre de
treballadors assalariats no assoleixi ni tan sols el 2 % dels treballadors. Malgrat que el
sector serveis també té una pèrdua en valors absoluts de treballadors assalariats,
augmenta el seu pes, perquè proporcionalment és menor.
Novament, per matisar aquests valors, cal observar-ne la seva evolució amb el pas dels
anys. En aquest cas, veiem com l’agricultura presenta també valors baixos; malgrat que
en termes absoluts és poc rellevant, percentualment la caiguda d'ocupació és molt
altra, i hi ha una diferència de 37 llocs de treball que han desaparegut.
Resulta doncs oportú observar el que indiquen els gràfics 49 i 50, que ens reflecteixen
l’evolució de treballadors assalariats en funció del sector.
Gràfic 49: Evolució treballadors assalariats sectors agricultura, industria i construcció en valors
absoluts a Girona ciutat (tercer trimestre 2010, tercer trimestre 2015)
3.500
3.000
2.500
2.000

-Agricultura

1.500

-Indústria

1.000

-Construcció

500
2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació
Gràfic 50: Evolució trimestral de treballadors assalariats sector serveis en valors absoluts a Girona ciutat
(tercer trimestre 2010, tercer trimestre 2015)
54.000
53.000
52.000
51.000
50.000
49.000
Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
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En el sector de la indústria les dades no són tan positives com quan s’observa l’evolució
de treballadors autònoms. Malgrat això, les dades aquí observades serien molt similars a
les obtingudes de la mostra del Registre Mercantil, amb el focus posat en el període
2010-2013. Les dades, doncs, apunten a una tendència a la recuperació en el sector
indústria. Pel que fa a la valoració en el sector de la construcció, la conclusió és que
s’ha arribat a la fi de la caiguda lliure. El valor sembla estabilitzat en els últims anys entorn
als 1.000 treballadors, que hauria estat el terra del sector. La tendència de creixement
sembla, però, molt dèbil, en la mateixa línia que apuntava en el cas del treballadors
autònoms. En el cas de les societats, observàvem que els resultats empresarials ja
milloraven i, per tant, podríem estar a l’avantsala d’una recuperació en el nombre
d’afiliats al règim general de la Seguretat Social.
Especial atenció mereix el que passa amb el principal motor de l’ocupació, el sector
serveis. Les dades havien estabilitzat la caiguda els anys 2012-2014, i en els últims
períodes del segon trimestre del 2014 al segon del 2015 haurien pràcticament recuperat
els valors de llocs de treball de fa 5 anys. Malgrat aquesta dada positiva, cal estar
amatents: el tercer trimestre 2015 el creixement s'ha vist relativament estroncat, i convé
observar què hi passa en els següents trimestres.

Contractació registrada
Si bé els llocs de treball són una dada a tenir present, també ho és la tipologia de
contractació registrada en aquests últims 5 anys, que ens mostra com han estat els
contractes fets en aquest període i quines són les tendències. Resulta interessant
analitzar aquesta ocupació en funció de diferents perspectives.
La primera és territorial, i en la taula 32 podem observar quin és el volum dels nous
contractes l'octubre de 2015 i l'octubre de 2010. La primera dada a destacar és
respecte dels totals, amb més de 7.000 contractes realitzats al mes d'octubre. Aquest
valor significa un increment del 46,63 % de nova contractació respecte del mateix mes
de 2010. Aquesta dada, enormement positiva, manifesta que si hi ha hagut un major
increment de la nova contractació, molt per sobre de la caiguda de les dades d'atur,
caldrà analitzar-la amb molta més profunditat.
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Taula 32: Evolució contractació registrada als municipis de l'àrea urbana de Girona, 2010-2015.
Municipis

2010,
Octubre

2015,
Octubre

Variació

% 2010,
Octubre

% 2015,
Octubre

%Variació

Aiguaviva

67

253

186

1,35%

3,47%

277,61%

Bescanó

52

84

32

1,05%

1,15%

61,54%

Celrà

89

131

42

1,79%

1,80%

47,19%

Fornells de la Selva

87

64

-23

1,75%

0,88%

-26,44%

3.463

5.094

1.631

69,69%

69,91%

47,10%

8

8

0

0,16%

0,11%

0,00%

Girona
Llambilles
Quart

27

33

6

0,54%

0,45%

22,22%

Riudellots de la Selva

250

577

327

5,03%

7,92%

130,80%

Salt

639

617

-22

12,86%

8,47%

-3,44%

Sant Gregori

88

123

35

1,77%

1,69%

39,77%

Sant Julià de Ramis

25

59

34

0,50%

0,81%

136,00%

Sarrià de Ter

43

46

3

0,87%

0,63%

6,98%

Vilablareix

66

80

14

1,33%

1,10%

21,21%

Vilobí d'Onyar
TOTAL

65
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52

1,31%

1,61%

80,00%

4.969

7.286

2.317

100,00%

100,00%

46,63%

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació
En el cas de Girona ciutat, la dada -com no podia ser d'una altra manera- està
estretament lligada a la mitjana de creixement de l'àrea metropolitana. Una dada que
pot tenir ocults elements de tipus sectorial està en relació amb la variació en termes
municipals amb forta presència del teixit industrial, com són Aiguaviva, Riudellots de la
Selva o Sant Julià de Ramis. Especial atenció mereixeria la caiguda de nova
contractació a Fornells de la Selva; caldria analitzar amb elements de major precisió
quin és el motiu o motius que poden explicar aquest valor. Un altre focus d'anàlisi cal
posar-lo en el municipi de Salt, el segon municipi en importància poblacional a l'àrea
urbana; és preocupant que la contractació registrada no només no ha crescut amb
valors pròxims a la mitjana, sinó que els nous contractes són menys que el 2010. Aquest
element podria indicar una problemàtica específica de Salt per ser capaç de generar
activitat econòmica, i les caigudes de les taxes d'atur al municipi estarien relacionades
amb llocs de treball de fora del terme municipal. Aquest és un element que ens
apuntaria un repartiment diferent del pes de l'activitat econòmica i la poblacional.
Si el primer element d'anàlisi és territorial, el segon és sectorial.
En la taula 33 es pot apreciar com es distribueix la contractació i com ha evolucionat en
aquest període de 5 anys. La primera dada que cal tenir present és que mostra una
menor correlació de l'esperada amb les dades d'evolució de les taxes d'atur sectorial.
En aquest sentit, podem observar, però, una similitud en quant a quins són els dos sectors
motors: indústria i serveis. El que s'allunya una mica més de l'observat anteriorment és la
intensitat dels valors. En el cas de la construcció -on els nous contractes cauen
lleugerament- podem trobar una explicació en el fet que és un sector on el pes dels
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autònoms és molt alt i, per tant, aquesta dada pot no reflectir exactament la realitat
sectorial, amb nova contractació oculta sota el treballador autònom.
Taula 33: Evolució contractació registrada agrupada per grans sectors de l'àrea urbana de Girona, 20102015.
Grans
sectors
Agricultura

2010, Octubre

2015, Octubre

Variació

% 2010,
Octubre
0,85%

% 2015,
Octubre
0,37%

%Variació

42

27

-15

Indústria

355

1.695

Construcció

347

264

1.340

7,14%

23,26%

377,46%

-83

6,98%

3,62%

-1,67%

-35,71%

Serveis

4.225

5.300

1.075

85,03%

72,74%

25,44%

TOTAL

4.969

7.286

2.317

100,00%

100,00%

-46,63%

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació

En el sector serveis sí que estem enfront d'una dada especialment rellevant si ho
comparem amb la corresponent a la indústria. En aquest cas, en la nova contractació
el sector de la indústria està mostrant-se molt més dinàmic i, malgrat tenir un pes menor,
està essent un protagonista innegable dels nous contractes realitzats aquest octubre de
2015. El creixement de nous contractes de 2015 respecte de 2010, és del 377 %; això fa
que -malgrat tenir molta menys dimensió que el sector serveis- l'octubre 2015 superi
aquest en el nombre de contractes realitzats. En observar les dades dins el marc de
Girona ciutat, el fenomen es repeteix, fins i tot amb una major intensitat en creixement
de la nova contractació del sector industrial, amb un creixement del 708 %.
El tercer element d'anàlisi posa l’accent en quin és el tipus de contracte laboral que s'ha
realitzat als treballadors assalariats. Per analitzar els grans grups, es genera el gràfic 51,
on es poden apreciar els grups de contractació. El nombre de contractes indefinits (que
agruparia tant l'ordinari per temps indefinit com el del foment de la contractació
indefinida) representa sols un 12,2 % de la contractació. Aquesta dada contrasta en
comparar el perfil de plantilles de les empreses, amb un elevat percentatge de
treballadors fixos, fet que posa de manifest la dualitat de les plantilles: una majoria fixa i
estable i un percentatge més baix de contractació temporal que va rotant. Aquesta
afirmació estaria reforçada amb la disminució de les taxes d'atur molt per sota de la
generació de nova contractació.
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Gràfic 51: Contractació registrada octubre 2015 a l'àrea urbana de Girona per tipus de contracte
1,8%
13,4%

12,2%
Indefinits

Obra o servei

26,1%

Eventuals circumstàncies
producció

Interinitat
Altres
46,4%

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació
És destacable la manera amb què l'empresari trasllada el que anteriorment hem
anomenat cautela, en la contractació. La falta d'una confiança elevada en la
continuïtat dels volums de vendes fa que els llocs de treball es generin amb treballadors
per obra o servei determinat (treballant per projectes) o en el cas -seguramentd'empreses més industrials

o serveis dirigits al consumidor final, amb contractes

eventuals per les circumstàncies de la producció. Els contractes d'interinitat també
representen un significatiu 13,4 % de la contractació realitzada.
En la taula 34 podem apreciar amb major detall la contracció per tipus de contracte,
tant l’Octubre de 2015, com la seva evolució des de 2010.
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Taula 34: Evolució contractació registrada a l'àrea urbana de Girona en funció del tipus de contracte, 2010-2015
Tipus de contracte

2010, Octubre

2015, Octubre

Variació

Ordinari temps indefinit

315

646

Foment
de
la
contractació indefinida
Indefinit minusvàlids

42

7

1

Convertits en indefinits

300

Obra o servei

1.296

Eventuals
circumstàncies
producció
Interinitat

1.715

Temporals
minusvàlids
Inserció

bonificats

% 2015,
Octubre
8,87%

%Variació

331

% 2010,
Octubre
6,34%

-35

0,85%

0,10%

-83,33%

6

5

0,02%

0,08%

500,00%

244

-56

6,04%

3,35%

-18,67%

1.904

608

26,08%

26,13%

46,91%

3.380

1.665

34,51%

46,39%

97,08%

1.200

979

-221

24,15%

13,44%

-18,42%

7

9

2

0,14%

0,12%

28,57%

105,08%

7

1

-6

0,14%

0,01%

-85,71%

Relleu

18

12

-6

0,36%

0,16%

-33,33%

Jubilació parcial

23

14

-9

0,46%

0,19%

-39,13%

Substitució jubilació 64
anys
Pràctiques

2

0

-2

0,04%

0,00%

-100,00%

10

23

13

0,20%

0,32%

130,00%

Formació

17

32

15

0,34%

0,44%

88,24%

Altres

16

29

13

0,32%

0,40%

81,25%

TOTAL

4.969

7.286

2.317

100,00%

100,00%

46,63%

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació

Si observem la contractació que estava recollida en el valor Altres en l'anterior gràfic
(1,8%), és destacable la poca presència de contractes com el de pràctiques o
formació, malgrat que proporcionalment mostren creixements molt significatius des de
2010. Un altre element que en destaca és la nul·la presència de contractes de
substitució per jubilació 64 anys. Aquest element també ens posa sobre la taula la
possibilitat que les jubilacions que es produeixen en aquest període són cobertes per
treballadors temporals. En general, es pot apreciar com es produeix una major
concentració de la contractació dins aquests tres blocs: indefinits, obra o servei i
eventuals per circumstàncies de la producció. Ja eren els principals blocs el 2010, però
encara ho són més el 2015.
Un element que està lligat a la tipologia del contracte és la seva durada. Com es pot
observar en el gràfic 52 és evident que estem davant d'una important bossa de
contractació temporal de curta durada.
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Gràfic 52: Evolució de contractació registrada a l'àrea Urbana de Girona, en funció de la durada (Octubre
2010- Octubre 2015)
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació

Si resulta extremadament positiu que en totes les categories de durades -exceptuant un
lleuger decreixement dels de més de 12 mesos- estem en una situació de creixement del
nombre de contractes realitzats, també ho és que aquest creixement es fa de manera
desigual. Els contractes de major estabilitat -principalment els indefinits i en certa mesura
els de durada indeterminada- presenten creixements importants, al voltant del 20 %,
però la principal durada contractual se centra en aquells de menor temps, amb durada
de fins a 3 mesos. Si el 2010 la diferència entre els de durada indeterminada i de fins a 3
mesos era mínima, a octubre de 2015 pràcticament dobla el valor, amb un increment
del 86,9 %. Per tant, aquest element dibuixa una contractació temporal per obra o servei
determinat o per circumstàncies de la producció que s'utilitza per períodes molt curts de
temps.
Pel que fa al sexe, sí que es produeix un canvi de comportament significatiu. Si en 2010
la proporció de nous contractes fets a l'octubre era el 44,2 % per a homes i el 55,8 % per
a dones (més de 10 punts de diferencia), en el 2015 la proporció de contractes és quasi
idèntica, fet que posa de manifest un increment clar de la contractació feta a homes i
una disminució de la feta a dones.
El següent criteri d'anàlisi està relacionat amb els grups d'edat d’aquests contractes. En
la taula 35 podem apreciar com es produeix una correlació de les dades que aquí es
mostren amb les que observàvem de les taxes d'atur. En la franja de 20-40 anys és on es
concentra majoritàriament la nova contractació, i també on es presenten els majors
increments -especialment elevat en el cas de la població de 20-30 anys-. Un altre cop
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trobem que les principals dificultats provenen dels extrems d'edats, en el cas de la
contractació amb menors de 20 anys i majors de 55. Problemàtica que ja es visualitza
en el col·lectiu de majors de 40 anys, on els valors comencen a descendir de manera
significativa.
Taula 35: Evolució contractació registrada a l'àrea urbana de Girona en funció del grup d'edat, 2010-2015
Edat

2010, Octubre

2015, Octubre

Variació

231
916
998
873
655
511
391
212
121
55
6

313
1.517
1.357
1.106
1.038
787
519
387
193
61
8

82
601
359
233
383
276
128
175
72
6
2

Menors de 20 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 a 64 anys
Majors de 64 anys

% 2010,
Octubre
4,65%
18,43%
20,08%
17,57%
13,18%
10,28%
7,87%
4,27%
2,44%
1,11%
0,12%

% 2015,
Octubre
4,30%
20,82%
18,62%
15,18%
14,25%
10,80%
7,12%
5,31%
2,65%
0,84%
0,11%

%Variació
1,65%
12,09%
7,22%
4,69%
7,71%
5,55%
2,58%
3,52%
1,45%
0,12%
0,04%

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació

Un element interessant consisteix a creuar la contractació per franges d'edat i sexe,
perquè encara es visualitza de manera més clara el que s'indicava anteriorment. En el
gràfic 53 ho podem apreciar nítidament.
Gràfic 53: Comparativa evolució de la contractació registrada octubre 2015 respecte octubre 2010 a
l'àrea urbana de Girona , en funció de sexe i grup d'edat.
18%
16%

16%
14%
12%

12%

11%

10%

9%

8%
6%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

8%

7%

4%
3%
2%

1%

1%

1%

0%
0%

0%

0%
Menors
de 20
anys

De 20 a
24 anys

De 25 a
29 anys

De 30 a
34 anys

De 35 a
39 anys

Homes

De 40 a
44 anys

De 45 a
49 anys

De 50 a
54 anys

De 55 a
59 anys

De 60 a Majors de
64 anys 64 anys

Dones

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació
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El primer element a tenir present amb les dades mostrades és positiu: independent de
sexe i grup d'edat, es produeix un increment en els nous contractes. Malgrat aquesta
apreciació, el comportament no és ni molt menys homogeni. Es pot apreciar clarament
com les dones es troben per sota dels contractes realitzats a homes en totes les franges
d'edat. Si bé els increments percentuals s'ajusten a valors més pròxims a les franges altes
d'edat (més de 50), en els altres grups d'edat el comportament és extremadament
diferent. Si anteriorment situàvem la principal bossa de nova contractació en la franja
de 20-40, és important indicar que és aquí on les diferències entre sexes són més
significatives. No disposem de cap explicació contrastada per aquest element, que pot
estar lligat a molts factors, com podria ser la mitjana d'edat en què les parelles tenen fills,
sostres de vidre, feines més físiques o altres elements. El que sí que és certa és l’evidència
d’aquest diferent comportament en funció del sexe en el cas de la contractació
registrada.
Gràfic 54: Evolució trimestral de la contractació registrada en funció del nivell d'estudis a l'àrea
urbana de Girona.
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació
L'últim element interessant a tenir present en analitzar aquesta nova contractació, està
relacionat amb el nivell d'estudis d'aquests. Com es pot apreciar, el major volum, i
també el major increment, es produeix en estudis denominats mitjans (dades alineades
amb la reducció d'atur). Resulta paradoxal, però, que els estudis elementals presentin un
major increment en la contractació registrada en funció del nivell d'estudis respecte dels
superiors, però que en l'estructura dels aturats aquests elements no es visualitzin de la
mateixa manera. Aquest fet porta a pensar que els estudis superiors assoleixen
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contractacions de major durada i més estables, mentre que els estudis elementals tenen
una major presència en els contractes temporals de curta durada.

2.2.4.3.-Perfils professionals més demandats

Un element d’importància en relació al teixit empresarial és conèixer quins són els perfils
professionals més demanats. El primer factor d’anàlisi el podem trobar en observar quina
és la contractació feta en funció de l’ocupació. El gràfic 55 visualitza quina ha estat la
contractació en funció de diferents categories d’ocupació.
r

Gràfic 55: Contractació registrada 3 trimestre 2015 en funció de l’ocupació
0,1%

Personal directiu

25,6%
35,7%

Tècnics i professionals
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administratius

Treballadors qualificats
agricultura i pesca
8,3%

30,1%

Treballadors qualificats
indústria i construcció
Treballadors no qualificats

0,1%

Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i
Ocupació
Com s’hi pot apreciar, trobem tres grups principals d’ocupació: els treballadors de
serveis i administratius, els treballadors no qualificats i els tècnics i professionals científics.
Els treballadors no qualificats és el més nombrós, i per tant mostra un perfil professional
preocupant, ja que està destinat a llocs de treball sense valor afegit, on el factor humà
no és clau. Lleugerament una mica més d’una quarta part dels contractes estan
destinats a treballadors tècnics i professionals científics. L’altre gran grup de
contractació el configurarien els treballadors qualificats de la indústria i construcció. La
pregunta clau, per determinar perfils demanats amb relació a llocs de treball qualificats,
seria saber quina consideració tenen els treballadors de serveis i administratius, que
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representen un 30,1% dels valors. Amb aquest concepte tan ampli faltaria precisió per
poder valorar el perfil laboral que se cerca.
Resulta també interessant observar l’evolució trimestral que han tingut els diferents perfils
per tal de poder valorar quina és la tendència en la demanda de perfils professionals en
funció de l’ocupació. En el gràfic 56 es pot observar clarament aquesta tendència. El
primer element d’anàlisi –tal com passava amb altres indicadors- és el comportament
positiu de tots els indicadors, independentment de la categoria que representen.
Gràfic 56:Evolució contractació registrada 2010-2015 en funció de l’ocupació a l’Àrea Urbana de Girona
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Font: Elaboració pròpia en base a Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació

Malgrat aquesta dada, es poden apreciar diferents aspectes especialment rellevants:
•

La demanda de treballadors no qualificats està molt més subjecta a
temporalitats, i per tant es mou amb molta més força per l’estacionalització.

•

La demanda de treballadors no qualificats és la que ens mostra un major
increment, tant en valors absoluts com percentuals.

•

Els tècnics i professionals científics tenen menys temporalitat en el seu
comportament i, malgrat un cert retard en el creixement, els últims trimestres són
els que han mostrat un increment més elevat.

•

Els treballadors qualificats de la indústria i la construcció mostren una clara
tendència a l’estabilitat en la contractació.

Per tant, en base a la informació recollida respecte de la funció de l’ocupació, aquests
serien els perfils més demanats.
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Una altra font d’informació, la trobem en l’enquesta feta al teixit empresarial. Una de les
preguntes estava encaminada a identificar possibles mancances de treballadors, que
ens permetessin identificar perfils professionals sol·licitats. Per aquest motiu, es
preguntava si hi havia la previsió de tenir problemes per cobrir els futurs llocs de treball.
En el gràfic es pot observar com el sentir general és que no hi haurà problemes per
cobrir les necessitats de treballadors. Malgrat això, resulta especialment important i
elevat el percentatge de respostes –el 24 %- que consideren que tindran problemes per
accedir a determinats perfils laborals. Aquest percentatge és especialment colpidor en
un entorn econòmic amb elevades taxes d’atur, i per tant representa un nínxol de
mercat laboral al qual cal donar resposta amb professionals adientment preparats.
Gràfic 57: Previsió de necessitats de treballadors amb dificultat de captació

9%
No

24%

Si
67%

NC

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta
Resulta oportú focalitzar la mirada en quins són els perfils laborals que les empreses
consideraven que tindrien dificultats per trobar, els candidats òptims. En la següent
gràfica es pot observar els perfils laborals que han manifestat els enquestats. El valor que
clarament sobresurt respecte dels altres és el de comercial. Aquesta dada no és una
“estranya” en el context empresarial, i des del Servicio Público de Empleo Estatal (2015),
ja s’apuntava que “si alguna competència destaca notablement (en el context
d’anàlisi de requeriments de les empreses vers els treballadors), aquesta és la funció
comercial i l’orientació al client”. Més enllà d’aquesta variable -on es difícil conèixer els
límits de l’oferta professional i la competència transversal-, gran part de les necessitats
laborals se centren en tasques de treballadors especialitzats, molts d’ells relacionats
especialment amb el sector industrial, i en molta menor mesura en el sector serveis.
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Gràfic 58: Previsió de necessitats de treballadors amb dificultat de captació
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Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta

Mes enllà dels perfils professionals més demanats, en la recerca de feina -i en
aconseguir-ne- hi ha un seguit d’aspectes actitudinals que es mostren com factors
influents. En l’enquesta realitzada des de Servei Municipal d’Ocupació (2012), es
recullen, en funció de l’edat, quins són aquests factors (taula 36). Novament, observem
com en totes les franges d’edat els elements lligats a la capacitació es consideren els
de major rellevància, especialment en el cas dels menors de 29 anys. El segon element
clau gira entorn de l’actitud vital, novament amb especial èmfasi en la franja d’edat
més jove, però amb valors molt similars en totes les edats. Relacionat amb els valors que
es podien observar en l’enquesta de l’empresariat, trobem el fet de tenir una xarxa
relacional com un element important per aconseguir feina, i que enllaçaria també amb
el sistema de selecció de personal que es detecta en els resultats de la present
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enquesta empresarial.

És destacable el valor residual al què es relega la situació

econòmica com a factor influent en la recerca de feina, amb una valoració entorn al
5%. Aquest fet contrastaria si valoréssim els motius que es consideraven clau per no
trobar feina, on el context econòmic era la segona causa, i la poca demanda de la
professió la primera. En tercer lloc, per no trobar feina trobaríem l’edat. És especialment
paradigmàtic que els factors influents per trobar feina estan majoritàriament lligats a
aspectes propis del treballador, mentre que aquests consideren bàsicament com a
elements aliens aquells factors determinants que fan que no en trobin.
Taula 36: Factors influents en la recerca d’ocupació
Estudis, formació, coneixements,
experiència, especialització
Actitud vital
Objectius clars sobre que es vol tenir
Responsabilitat,
honestedat,
sinceritat, paciència,..
Xarxa social extensa: tenir amics,
coneguts, recomanacions, “padrins”,..
Tenir salut
La sort, l’atzar
Conformisme
La situació econòmica

16-29
59,2
%
41,5%
21,9%
24,3%

30-44
47,6
%
39,8%
26,6%
24,1%

45-64
48,4%

Total
49,6%

36,1%
24,8%
27,5%

38,2%
25,7%
24,5%

24,5%

23,0%

19,3%

21,4%

6,3%
13,9%
9,9%
6,2%

8,0%
12,3%
9,3%
4,5%

13,8%
13,5%
10,2%
4,9%

11,3%
11,12%
9,6%
5%

Font: Elaboració pròpia en base enquesta SMO

2.2.4.4.-Anàlisis comparatives de les titulacions de las persones aturades
del territori i ocupació generada en els darrers anys.
Per a realitzar la comparativa, el primer element a tenir present són les titulacions de les
persones aturades, dada disponible i analitzada anteriorment ( apartat Atur registrat per
estudis). Per tal de cercar l’ocupació generada als darrers anys, s’ha identificat el
nombre de contractes realitzats en funció del nivell d’estudis en els darrers dos anys.
En el gràfic 59 es pot comprovar com el principal grup de contractes és el de
treballadors amb educació general i sense cap tipus de formació específica.
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Gràfic 59: Nombre de contractes totals 2014-2015 a Girona ciutat, per tipologia de titulació
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Font: Elaboració pròpia en base a Xifra
Si aquesta és una dada a tenir present, és imprescindible poder-la contextualitzar en el
que seria les característiques del perfil de les persones que configuren l’atur. En realitzar
la comparativa entre els diferents pesos relatius, obtenim el gràfic mostrat a continuació,
on es pot apreciar clarament com hi ha diferències de comportament entre els diferents
grups de nivell d’estudis. En aquest gràfic s’aprecia la diferencia en punts percentuals,
de manera que aquells que es troben amb valors positius ens indica que estan generant
major nombre de contractació que el que tocaria en funció de la bossa d’aturats.
Malgrat que

la dada no ens indica la reducció de la bossa d’aturats, perquè en

aquests contractes es treballa amb la totalitat de contractes realitzats (treballadors que
s’incorporen al mercat laboral per primera vegada o no inscrits a l’atur), és un indicador
que ens mostra si la bossa d’aturats s’ajusta o no al comportament de la contractació.
Per tant, a mode de signes de comportament podem apreciar com tenen més
complicat per accedir al mercat laboral les persones que es troben en una situació
sense estudis, estudis primaris incomplerts o només amb el que seria educació general.
Les majors diferències en punts percentuals se situarien en el cas d'educació general i
estudis primaris incomplets. A l'altre costat de la balança, hi trobaríem les altres
categories, on en destacaria com a element positiu el que serien les diferències
percentuals en el cas d'estudis primaris complets, amb una diferència de més de 7
punts.
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Gràfic 60: Comparativa estructura aturats octubre 2015 i contractació (2014-2015), diferència en punts
percentuals.
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Font: Elaboració pròpia en base a Xifra
El gràfic ens ha permès visualitzar els signes i diferències absolutes en punts percentuals,
per tal de ponderar la velocitat amb què les persones que configuren la bossa d'aturats
poden trobar feina, cal ponderar aquesta diferència percentual. En aquest cas es
realitza la comparativa ponderant en base a la configuració de l'actual bossa d'aturats.
Aquest element ens ha de permetre visualitzar la velocitat amb què els treballadors en
situació d'atur poden trobar un lloc de treball. Com es pot apreciar en el gràfic, els
signes no canvien, però sí els percentatges. En el cas dels col·lectius amb major dificultat
trobaríem aquells que tenen estudis primaris incomplets, on la bossa d'aturats és quasi el
doble que la de contractes realitzats. Això posa de manifest la necessitat d'articular
polítiques específiques, perquè en aquesta bossa -si no s'actua d'alguna manera- la
tendència dels nous contractes fa que aquests treballadors quedin completament al
marge, i la bossa d'aturats sense estudis o amb estudis primaris incomplets cada cop
sigui major. En el cas de treballadors amb educació general, si el diferencial en punts
percentuals era elevada, en ponderar-ho no es mostra com un focus tan negatiu com
poden ser les persones amb estudis primaris incomplets.
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Gràfic 61: Comparativa estructura aturats octubre 2015 i contractació (2014-2015), diferència
ponderada en base a la bossa d'aturats a octubre 2015.
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Font: Elaboració pròpia en base a Xifra
En el que serien els valors positius, i per tant els segments que millor comportament estan
tenint en la contractació, destaquen aquells que tenen un perfil bàsic amb estudis
primaris complets, però que no han incorporat nous elements de formació reglada al
seu currículum. Els programes de formació professional i els estudis universitaris de primer
cicle tenen un comportament molt similar, amb valors de contractació entorn del 60 %
superiors respecte la bossa d'aturats. Per tant, estem amb col·lectius que tenen moltes
més probabilitats de trobar feina, i que la seva bossa (criteris paribus) s'hauria d'anar
reduint amb el pas del temps. Si els estudis universitaris de primer cicle tenen un
comportament molt positiu, no passa exactament el mateix a nivells superiors, on tot i
millorar en el que seria la seva capacitat acadèmica, aquesta no es veu corresposta
per la demanda del mercat laboral, i per tant podríem parlar d'un cert desajust entre les
persones titulades a nivells especialment elevats, i les ofertes o demandes del mercat de
treball. Malgrat aquesta puntualització, cal tenir present que aquest indicador es mostra
en valors positius, i per tant estaria creixent més la contractació que el seu pes relatiu
entre els aturats gironins. També mereix una atenció especial el fet del bon
comportament d'aquelles persones que tenen altres estudis postsecundaris. En aquest
cas, tot i representar un valor absolut molt baix, tenen un comportament molt positiu.
Caldria poder conèixer quines són aquestes titulacions postsecundàries, perquè podria
estar relacionat amb una formació ocupacional més específica i dirigida, que permet
que aquests titulats accedeixin amb major facilitat al mercat laboral.
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Intentant, doncs, sintetitzar les possibles conclusions que es poden extreure de la
comparativa, ens trobem que ja eren intuïdes clarament pels treballadors en l'enquesta
realitzada des del SMO, on en la primera variable per trobar feina, es fixaven els estudis.
Magrat que sembla un comportament clar que aquelles persones amb estudis tenen
major facilitat per aconseguir un contracte, també ho és que no passa de manera
proporcional, i que el mercat laboral premia també determinats nivells baixos de
formació.

2.2.4.5.-Necessitat o no de sòl industrial i infraestructures

En aquest punt es pretén valorar la necessitat de sòl industrial a l’àrea urbana de Girona
que pugui fer front a la possible demanda generada entorn de la instal·lació de nous
emprenedors, moviments d’empreses o arribada de nous inversors.
Abans de valorar els aspectes relatius a la demanda és del tot rellevant realitzar una
anàlisi molt precisa de l’oferta de sòl existent al territori.
Cal tenir en compte que a l’hora de mesurar les dades existents aquestes resulten, com
s’indica en l’apartat de metodologia, del darrer informe realitzat per BiM Consultors l’any
2014 relacionat amb el projecte Invest In Girona Figueres que entre d’altres coses,
realitzava una identificació del sòl industrial existent a l’Àrea urbana de Girona així com
de la seva tipologia i estat de gestió. Aquestes dades vénen complementades pels
treballs realitzats per la Diputació de Girona els anys 2008 i 2010 sobre identificació de
polígons a la demarcació i publicades al sistema d’Informació sobre Polígons de Girona:
http://www.ddgi.cat/poligons/. Totes les dades estan comprovades amb els plans
directors o POUMS vigents per a cadascun dels municipis.
En aquest sentit, al projecte Invest in Girona Figueres es van identificar els immobles en
gestió de venda i lloguer dels següents municipis de l’àrea urbana de Girona: Girona,
Sarrià de Ter, Celrà, Vilablareix, Salt, Fornells de la Selva, Sant Julià de Ramis i Riudellots
de la Selva.
El marc del present treball amplia els resultats a la totalitat de l’àrea urbana, incloent els
municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Llambilles, Quart, Sant Gregori i Vilobí d’Onyar; tot i que
cal remarcar que no es disposen de dades significatives que siguin vigents en aquestes
localitats. En la taula 37 es recullen els diferents espais d’activitat econòmica de l’àrea
urbana de Girona.
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Taula 37: Espais d’activitat econòmica a l’àrea urbana de Girona
ESPAIS D'ACTIVITAT ECONÒMICA: ÀREA URBANA DE GIRONA
LLOC
M2 TOTALS
NUM
FINQUES
MAS XIRGU
GIRONA
810.000
186
DOMENY NORD
GIRONA
182.000
115
DOMENY SUD
GIRONA
351.200
31
VILA ROJA
GIRONA
49.800
28
CAN VIELLA
GIRONA
45.700
7
SECTOR AVELLANEDA
GIRONA
56.600
12
PLA D'EN XUCLÀ
SARRIA DE TER
187.900
68
PAPERERA
SARRIA DE TER
230.300
29
SARRIA DE TER 1
SARRIA DE TER
51.900
12
SARRIA DE TER 2
SARRIA DE TER
58.500
6
POL. INDUSTRIAL CELRA
CELRA
1.204.400
101
SECTOR ACT.EC. VILABLAREIX
VILABLAREIX
315.260
68
TORRE MIRONA
SALT
208.700
71
FORNELLS DRETA
FORNELLS DE LA SELVA
92.700
23
FORNELLS DRETA N-II
FORNELLS DE LA SELVA
500.000
178
FORNELLS ESQUERRA N-II
FORNELLS DE LA SELVA
689.200
89
CIM LA SELVA
RIUDELLOTS
232.700
9
GIRONA PONENT
RIUDELLOTS
203.600
66
GIRONA DAVANT
RIUDELLOTS
666.600
207
GIRONA CENTRAL
RIUDELLOTS
442.670
56
6.579.730
1.362
ESPAIS

FINQUES
LLIURES
10
21
16
1
0
0
27
8
0
0
2
16
6
3
16
54
0
8
20
14
222

OCUPADA
%
95%
82%
49%
97%
100%
100%
61%
73%
100%
100%
97%
77%
91%
86%
91%
42%
100%
85%
91%
75%
84%

Font: elaboració pròpia. Desembre 2014
Al mateix temps, i en diversos municipis, es realitza una reordenació dels sectors
disponibles tant en nomenclatura com en agrupació per tal de facilitar-ne la seva futura
promoció i comercialització.
Com a paràmetres d’identificació es van obtenir els següents:
•

Municipi

•

Zona d’activitat econòmica

•

Superfície

•

Nombre de finques identificades

•

Parcel·les lliures de construcció, que es denominarà terreny lliure

•

Estat de maduració de la zona (% d’ocupació)

•

Sectors econòmics representatius i predominants

•

Unitats disponibles en gestió o comercialització

•

Naus construïdes en gestió de venda o lloguer

•

Parcel·les disponibles en gestió de venda o lloguer

•

Existència d’associació d’empresaris de la zona d’activitat econòmica
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Marc general dels resultats
En primer lloc, i a títol de resum global de les dades obtingues, es presenta el següent
quadre on es mostra la suma total de les principals dades obtingudes relacionades amb
superfícies totals, unitats lliures i ocupació per als principals espais d’activitat econòmica
del territori. Com a primera gran dada, a títol informatiu, es delimita una superfície total
destinada a la creació d’activitat econòmica estudiada que supera l’extensió de
6.500.000 m2 de terreny. Més de 600 hectàrees destinades a ús industrial, comercial,
tecnològic, etc... repartides per les diferents zones d’activitat econòmica.
S’identifiquen 1.362 finques diferents en les zones estudiades de les quals 1.100 es troben
construïdes i 222 són parcel·les lliures de construcció. Aquesta dada és molt rellevant ja
que ens indica que l’estat de maduració dels espais al voltant de la ciutat de Girona és
molt elevat –amb un percentatge d’ocupació total mitjà del 84%.
Cal dir que el percentatge indicat es calcula en base a unitat de parcel·la existent i no
en base a superfície disponible; si s’utilitzés la segona opció la xifra baixaria
considerablement, ja que sovint les parcel·les disponibles són les de major dimensió i en
alguns dels casos pendents d’urbanització i reparcel·lació.
Aquest fet ens indica que les zones estudiades es troben altament ocupades, sense
l’existència de grans espais i polígons pendents de construcció i desenvolupament. Si
una de les imatges de la crisi econòmica recent és la de la creació de noves
urbanitzacions “fantasmes” sense desenvolupament final, aquest no ha estat el cas de
Girona i del seu entorn proper. Es pot afirmar que els espais disponibles estan en acord a
la demanda actual.
Com a espais amb menys ocupació i amb elevada potencialitat de desenvolupament
destaquen:
1. Domeny Sud a la ciutat de Girona, amb l’existència de la meitat de les parcel·les
amb disponibilitat de construcció –i un dels espais més nous en disposició per a
l’entrada de noves empreses.
2. Pla d’en Xuclà a Sarrià de Ter, amb el 40% dels terrenys amb possibilitat de
construcció -o de desenvolupament urbanístic.
3. La part de Fornells esquerra de la N-II, també amb força disponibilitat de
parcel·la per a creixement.
És important, doncs, tenir en compte que es disposa principalment de tres grans àrees
de creixement amb sòl disponible a Girona ciutat (Domeny) a la zona Nord per Sarrià de
Ter a la zona, Sud a Fornells de la Selva.
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Menció a part mereix el sector en desenvolupament sobre el qual no hi ha dades
concretes i que obre una nova oportunitat de sòl a la zona Sud de Girona, al sector
anomenat Avellaneda- que inclou l’espai al voltant de l’estació de mercaderies.
Al mateix temps, i com a sector diferenciat, cal tenir en compte la disponibilitat de sòl i
espais per a l’entrada de nous inversors a l’entorn de la Universitat de Girona, en l’espai
anomenat Parc Científic, amb característiques específiques.
I també no oblidar els espais esgotats i sense potencialitat de creixement. En destaquen:
1. Mas Xirgu a Girona, amb un 95% d’ocupació. Aquest cas, a causa de la seva
superfície i a l’alt nombre d’empreses instal·lades, es pot considerar com a
model d’èxit al territori.
2. Celrà, amb pràcticament tot el sòl ocupat.
3. Riudellots de la Selva on els seus tres grans espais d’activitat econòmica superen
el 75% d’ocupació.
Menció especial necessita la disponibilitat de sòl destinat a ús logístic. Actualment es
disposa d’un únic espai amb aquest ús específic, situat a l’entorn de l’aeroport de
Girona: CIM La Selva -es troba al 100% d’ocupació-. Caldrà, doncs, avaluar en un futur
la possibilitat d’augmentar aquests tipus d’espais.
A continuació es presenta el mateix quadre visionat anteriorarment, però introduint els
immobles en disponibilitat de gestió de venda o lloguer a la mateixa àrea seleccionada
(taula 38).
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MAT CONST/ TALL
M. CONSTR / AUTOM
S/DAD
M. CONTR / AUTOM
AUTOM / M. CONSTR
LOGISTICA
MAQUIN / M.CONSTR
VARIS

CELRA

VILABLAREIX

SALT

FORNELLS DE LA SELVA

FORNELLS DE LA SELVA

FORNELLS DE LA SELVA

RIUDELLOTS

RIUDELLOTS

RIUDELLOTS

RIUDELLOTS

FORNELLS DRETA

FORNELLS DRETA N-II

FORNELLS ESQUERRA N-II

CIM LA SELVA

GIRONA PONENT

GIRONA DAVANT

GIRONA CENTRAL

Font: elaboració pròpia. Desembre 2014

ACT.EC.

POL. INDUSTRIAL CELRA

SECTOR
VILABLAREIX
TORRE MIRONA

TALLER PET MIT

VARIS

MAT CONST / METAL.

MAT CONST / REST.

SARRIA DE TER

SARRIA DE TER

SARRIA DE TER 1

PAPER / VARIS

MAT. LLAR I CONST

AUTOMOCIO

S/DAD

AUTOM / M. CONSTR

M. CONSTR / COMERÇ

AUTOM / M. CONSTR

TALLER PET MIT

ACTIVITATS

SARRIA DE TER 2

SARRIA DE TER

GIRONA

SECTOR AVELLANEDA

SARRIA DE TER

GIRONA

CAN VIELLA

PLA D'EN XUCLÀ

GIRONA

VILA ROJA

PAPERERA

GIRONA

GIRONA

DOMENY SUD

GIRONA

MAS XIRGU

DOMENY NORD

LLOC

ESPAIS

Taula 38: Immobles en gestió de venda als espais de l’àrea urbana de Girona:
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46

1

0

6

0

18

2

0

0

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

TERRENY
VENDA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

TERRENY
V/LL
0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

TER.
LLOGUER
0

7

0

0

0

0

2

0

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

NAU V/LL

44

2

0

1

0

8

1

0

2

0

12

0

0

0

0

0

0

4

1

10

NAU
VENDA
3

39

2

0

2

0

6

3

0

3

4

6

0

2

0

3

0

0

2

0

6

NAU
LLOGUER
0

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

ASSOC
EMPRESA
SI

141

Del quadre anterior es conclou que tenim identificats a l’àrea de l’entorn de Girona un
total de 133 immobles en gestió de venda o lloguer i alliberats per a la comercialització.
Aquests 133 immobles es desglossen de la següent manera, en funció de la seva
tipologia i possibilitat de gestió:
I.

II.

49 terrenys:
-

1 en gestió de venda o lloguer

-

46 en venda

-

2 en sistema de lloguer

84 naus construïdes:
-

7 en gestió de venda o lloguer

-

40 en venda

-

37 en sistema de lloguer

Fent un incís a la ciutat de Girona, primerament i com es descrivia en els apunts
metodològics, es publica el resultat de la reagrupació de sectors al municipi que
permeti optimitzar-ne la gestió, la identificació així com la seva promoció i
comercialització.
Així, doncs, i pel que fa a Girona ciutat els sectors d’activitat econòmica acordats són
els que es detallen en el mapa adjunt:
Pel que fa a la demanda de sòl es posa de manifest en diferents reunions de treball
realitzades amb agents privats del sector immobiliari, Col·legi d’Agents de la Propietat
Immobiliària de Girona, Col·legi d’Administradors de Finques i Gremi de Promotors i
Constructors de Finques de Girona, que la demanda en els darrers anys de compra i
construcció de sòl industrial és baixa, amb poques operacions realitzades al respecte.
Es calcula que una finca d’ús industrial pot estar en gestió de venda períodes superiors
als 12 mesos de mitjana.
És molt important destacar que dins l’empresariat el que més es posa en valor és
l’adequació dels espais disponibles adaptant-los en qualitat i serveis
Com a breu resum, i tenint en compte l’oferta i la demanda, es conclou que si bé es
posa de manifest que els espais disponibles a l’àrea urbana de Girona, per norma
general, es troben amb elevats percentatges d’ocupació, encara es disposa de llocs
amb potencialitat de creixement que poden absorbir sense problema la demanda
existent. També és important valorar que molt probablement en els propers anys és més
interessant invertir en l’adaptació i modernització dels espais existents que en la creació
de nous.
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Tot i això cal valorar la possibilitat de desenvolupament existent i creixement a:
•

Domeny Sud (Girona).

•

Desenvolupament del Sector Avellaneda a Girona – Estació de Mercaderies.

•

Parc Científic de Girona.

•

Sarrià de Ter – Pla d’en Xuclà.

•

Valorar la possibilitat de nous espais logístics.

Anàlisi dels serveis dels espais i infraestructures
S’ha considerat d’important rellevància realitzar en aquest informe un primera
aproximació i consideracions sobre els serveis i estat dels sectors d’activitat econòmica
de l’àrea urbana de Girona.
En aquest sentit es fa una primera valoració el màxim d’objectiva possible a partir dels
informes previs consultats, de les visites in situ als espais i del treball realitzat en el projecte
Invest in Girona Figueres.
Cal tenir en compte que aquestes dades se sumaran a les resultants del qüestionari
realitzat als empresaris, objecte també d’aquesta fase de diagnosi del pla estratègic, i
en base a la suma d’ambdues es plantejaran les estratègies i accions corresponents per
tal de revitalitzar els espais i promocionar-los convenientment.

1.- Infraestructures i comunicacions
Accessos i transport per carretera
Des de l’equip de treball, es valora molt positivament les ubicacions dels espais a
l’entorn dels eixos de la Nacional II així com de l’autopista AP-7. En aquest sentit, es
manifesten de vital importància la nova part d’autovia i desdoblament de la N-II de la
part Sud direcció aeroport i municipis de la Selva, així com la potenciació del nou accés
de l’Autopista AP-7 als sector de Domeny Nord i Domeny Sud a la mateixa ciutat de
Girona.
Cal tenir en compte que el principal sistema de transport de mercaderies és a la zona
encara via carretera i que segurament aquest punt ha d’anar variant en pes per millorar
el transport via ferrocarril.
Amb tot, les comunicacions per carretera -així com les distàncies en un punt clau a mig
camí entre Barcelona i França- es consideren un punt fort i diferenciat envers d’altres
possibles destinacions per a potencials inversors i per al desenvolupament de les
empreses pròpies del territori.
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Cal considerar també que la xarxa urbana de transport en autobusos funciona
òptimament tot i que alguns dels espais d’activitat econòmica més allunyats de la ciutat
de Girona no disposen en l’actualitat de parada.
Accessos i transport per ferrocarril
L’arribada de l’AVE suposa una nova oportunitat i un gran atractiu en la mobilitat de les
persones i potencials treballadors i empresaris. Amb tot, és necessària un política de la
seva promoció per potenciar-ne el seu ús i retorn a la ciutat.
Al mateix temps, tot i que la mobilitat de persones via rodalies, trens de mitja distància i
alta velocitat ha millorat considerablement, el transport de mercaderies continua essent
una mancança important en el territori.
En aquest sentit, cal adaptar immediatament les empreses i els espais a l’arribada del
corredor

mediterrani,

el

qual

ha

de

suposar

una

oportunitat

important

de

desenvolupament i creació d’activitat econòmica.
Accessos i transport per mar
Tot i la proximitat dels important ports de Barcelona i Palamós, poques empreses del
territori estan orientades al transport de les seves mercaderies mitjançant aquesta opció.
Les connexions per ferrocarril a ambdós ports són pràcticament inexistents - la carretera
és l’únic punt d’enllaç.
La potencialitat dels dos accessos a la Mediterrània és un fet important per dinamitzar,
en un futur, les exportacions de les empreses pròpies.
Accessos i transport aeri
Sens dubte, cal un treball important de l’administració amb la inclusió de l’empresariat
propi per a la potenciació de l’aeroport de Girona com a eix d’arribada de persones i
mercaderies. Es manifesta que en l’actualitat no s’obtenen els rendiments que l’aeroport
potencialment podria proporcionar.
En relació a l’aeroport de Barcelona, tot i la proximitat en temps i kilòmetres, les
connexions estan poc promocionades -una altra vegada la carretera esdevé l’únic
enllaç viable disponible.
Cal valorar, també, la potencialitat de la proximitat amb l’aeroport de Perpinyà. En
aquest sentit, projectes transfronterers per millorar les connexions són molt ben valorats i
subvencionats per la Unió Europea.
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2.- Serveis dels polígons
Tot i que en termes generals i en comparació amb d’altres ubicacions els serveis dels
sectors d’activitat econòmica són òptims es manifesten cert punts a considerar i millorar:
Seguretat
La seguretat en els espais és un dels principals maldecaps dels empresaris ubicats en els
espais d’activitat. En aquest sentit, cal polítiques d’ajuda a millorar-la i crear de la mà
del sector privat espais completament segurs i lliures de delinqüència.
Enllumenat
Es posa de manifest que sobretot en els espais de més antiga creació (no així en els més
recents) l’enllumenat públic existent presenta certes mancances i dóna una certa
imatge de deixadesa corroborada pels propis empresaris situats en aquests espais.
Recollida de residus
Tot i que la recollida de residus es considera que funciona òptimament cal tenir en
compte que la seva gestió a la majoria d’espais de l’àrea urbana es realitza de forma
privada per mitjà dels propis empresaris.
Senyalització
La no existència d’un directori d’empreses i la dispersió de la petita i mitjana empresa en
el territori fa que la senyalització per a la localització de les mateixes empreses sigui una
mancança important per resoldre.

3.- Accés a noves tecnologies
En el món globalitzat actual, i enfront de la major internalització de les empreses i
interconnexió entre si, l’accés a les noves tecnologies és essencial per a la implantació
de nous empresaris i per a la competitivitat dels existents. Si bé en comparació a altres
àrees de desenvolupament econòmic, la connectivitat via noves tecnologies es podria
dir que estaria per sobre de la mitjana, cal posar de manifest tres temes importants a
implementar o actualitzar en tots els espais disponibles:
•

Cobertura telefònica: encara algun dels espais té alguna mancança pel que fa
a la cobertura amb algunes operadores de telefonia

•

Sistema 4G per a telefonia mòbil i accés a Internet per a dispositius portàtils que
permeti una velocitat òptima d’accés a la xarxa

•

Fibra òptica: Cal maximitzar en la mesura del possible un accés on-line ràpid
amb els punt de connexió informàtica.
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4.- Sinergies entre empreses i entitats
De forma espontània s’han anat establint empreses de sectors compatibles en els
diferents sectors d’activitat econòmica. La incentivació a la creació de sinergies entre
elles de manera formal i productiva és un dels punts importants a potenciar en la
indústria existent al territori.
Exemples com la nova empresa propietària de la Paperera a Sarrià de Ter, l’ampliació
de la fàbrica de la Nestlé a Domeny o la indústria química de Celrà han de permetre
amb una estratègia concreta i ben dissenyada l’aparició de noves empreses
relacionades que realitzin la seva activitat a la zona i compleixin amb l’objectiu de la
creació de nous llocs de treball. Al mateix temps, ser referents en determinats sectors o
indústries revaloritzen, sens dubte, la imatge de la pròpia destinació.
És molt important afegir la creació de vincles de col·laboració entre els empresaris i les
entitats públiques o público-privades. La creació de la taula d’indústria de Girona pot ser
un marc de referència per avançar en la bona direcció.

5.- Associacions d’empreses
Per acabar, un element, que es considera de vital importància és el foment de
l’associacionisme dins els sectors d’activitat econòmica. Actualment la Cambra de
Comerç de Girona està realitzant una tasca important en aquest sentit a l’hora
d’incentivar aquest tipus d’associacions. Queda demostrat que mitjançant l’acció
comuna entre els empresaris, els espais que han aconseguit acords, han millorat
considerablement la seva competitivitat i reduït costos globals en temes com:
•

Disposar d’un interlocutor únic a l’hora de solucionar les possibles mancances i
necessitats dels sectors

•

Millores en matèria de seguretat

•

Estalvi en gestió i administració

•

Millora de la imatge i manteniment dels espais comuns

•

Creació de sinergies entre les empreses.

A la zona cal considerar com a model d’èxit relacionat l’associació d’empresaris de
Riudellots de la Selva -o fora de l’àmbit d’actuació, l’existent a Vilamalla a l’entorn de
Figueres.
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2.3.- Accions de desenvolupament local
executades al territori

En

el

present

apartat

es

procedeix

a

descriure

les

principals

accions

de

desenvolupament local executades al territori en el període 2011 – 2014 que ha de
permetre mesurar les activitats, sectors i accions sobre les quals l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Girona ha detectat especial rellevància alhora de
prioritzar les seves actuacions.
Les dades són bàsiques extretes de les memòries anuals presentades per l’Àrea de
Promoció Econòmica, les quals detallen abastament els resultats de cadascun dels
programes i accions concretes.

Accions 2014

Constitució de l’Agència de Promoció Econòmica:

Es constitueix una xarxa

col·laborativa i estable de concertació publico-privada entre els diferents agents
socioeconòmics del territori, per fomentar-ne la participació activa i sumar capacitats. El
seu objectiu és impulsar el desenvolupament econòmic i crear i consolidar ocupació de
qualitat i, en definitiva, millorar el benestar de gironins i gironines. Està formada per la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona; la FOEG - Federació
d'Organitzacions Empresarials de Girona; la PIMEC; l’Associació Gironina d’Empresàries
(AGE); l’Associació de Joves Empresaris de Girona (AJEG); l’AENTEG; el Fòrum
Carlemany; el Clúster Èxit Girona; el Banc Sabadell; Caixabank; la Caixa d'Enginyers;
CCOO; UGT; la Generalitat de Catalunya - Delegació Territorial d'Empresa i Ocupació a
Girona; al Diputació de Girona - Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies; el Parc
Científic i Tecnològic de Girona; el Consell Social de la Universitat de Girona; AENA
Aeroport de Girona, i RENFE.

Creació de la Taula d’Indústria:

En el marc de la mateixa Agència de Promoció

Econòmica es crea una taula de treball específica entorn el sector de la indústria amb
l’objectiu de treballar la dinamització del sector industrial com a activitat clau per a la
recuperació econòmica del país i està reforçada per les estratègies i polítiques
dissenyades en l’àmbit europeu.
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Programa Invest in Girona Figueres: Programa operatiu per a la promoció, difusió i
captació d’inversions a l’espai urbà, industrial i tecnològic de les àrees urbanes de
Girona i de Figueres. Aquest projecte, realitzat en coordinació amb l’Ajuntament de
Figueres i subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, té
com a objectiu construir i implementar eines i accions per a la captació d’inversions de
caràcter preferentment industrial que generin ocupació estable i de qualitat en el
territori. Una de les eines que tindrà aquest projecte serà la posada en marxa del portal
Invest in Girona Figueres a través del qual es posarà en valor i es gestionarà, amb la
col·laboració del Col·legi Oficial d’Agents Immobiliaris de Girona, l’oferta disponible
d’espai econòmic per a activitats.
Accions noves de Dinamització
•

Nou model de Fires: Les Fires del 2014 suposen la consolidació d’un nou model
tant pel que fa a la proposta ludicocultural com a la gestió. La voluntat és la
d’incrementar la participació a tots els nivells fomentant la participació per part
de les entitats de Girona.

•

Circ de Nadal: Aquest projecte cobreix una demanda latent de portar a la
ciutat un gran espectacle/esdeveniment en la temporada nadalenca, amb
projecció de territori i de país. L’èxit de l’activitat i la bona acollida del públic
d’aquesta primera edició converteixen Girona en una de les capitals europees
del circ per Nadal i redefineixen el Pavelló de Fontajau com a espai idoni per
acollir espectacles d’aquesta naturalesa.

Turisme i comerç:
•

Vall de Sant Daniel: Les obres de restauració i millora que s’hi han realitzat han
permès obrir al públic el tram comprès entre el monestir de Sant Pere de
Galligants i la font del Bisbe, oferint una alternativa d’accés molt més natural a
un dels grans pulmons verds de la ciutat.

•

Circuits Descobrim Girona: amb 4 noves propostes per descobrir la ciutat d’una
manera diferent: Barri Vell, Els 4 Rius, El Calvari i Montjuïc-Sant Daniel.

Mercats:
•

Mercat de la Devesa: s’ha reordenat el mercat, amb una nova numeració de les
parades, pavimentació del terreny, canvi de numeració dels titulars, ampliacions
de les parades i reordenació dels aparcaments.

•

Mercat del Lleó: s’ha aprovat l’obertura del mercat els divendres a la tarda, en
horari de 17 a 20 h. Aquesta iniciativa ha estat ben acollida pels ciutadans i els
visitants a la ciutat en l’any que el mercat celebrava els seus 70 anys.
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Internacionalització

del

turisme

de

negocis:

Per

tal

de

captar

congressos

i

esdeveniments de caràcter europeu, el turisme de reunions de la ciutat s’ha adherit a
l’associació ICCA (International Congress and Convention Association) i ha estat present
a les fires IMEX i EIBTM i a les accions comercials més rellevants del sector.
Assessorament per a la creació d’empreses: Accions desenvolupades des del servei
municipal Girona Empren. Aquestes accions es poden apreciar en la imatge 2.
Imatge 2: Quadre d'accions de Girona Empren any 2014, comparativa amb 2013.

Font: Memòria àrea 2014

Han participat al servei 1.106 persones diferents i s’han obert 328 projectes.
El 2014 s’han creat 82 empreses que han suposat la creació de 108 llocs de treball. La
comparativa amb l'any 2013 ens indica que hi ha hagut un creixement del 100% en
empreses creades i del 107 % en el llocs de treball.
Al mateix temps, s’han finalitzat 53 plans d’empresa.
Formació per a les persones emprenedores
•

Cursos Forma’t en: Durant l’any 2014, s’han realitzat 16 cursos “Forma’t en”, en 10
especialitats diferents, que sumen un total de 132 hores de formació, amb una
assistència de 240 persones. La puntuació mitjana obtinguda com a índex de
satisfacció ha estat de 8,89 sobre 10. La relació dels diferents cursos de formació
en aquest programa, es poden visualitzar a la imatge 3.

149

Imatge 3: Relació de cursos "Forma't en" any 2014.

Font: Memòria àrea 2014

•

Càpsules per a autònoms: A causa de l’elevat nombre d’emprenedors/res que
opten pel treball autònom com a forma jurídica per crear empresa, s’han
programat 4 càpsules formatives adreçades específicament a aquest col·lectiu,
amb una participació de 61 persones. La puntuació mitjana obtinguda com a
índex de satisfacció ha estat de 8,69 sobre 10.

•

Sessions a “Girona Empren Parlem de”: Les sessions “A Girona Emprèn parlem de”
són un espai de trobada d’emprenedors i emprenedores per compartir
l’expertesa de professionals en actiu que presenten les seves empreses, serveis i
productes, alhora que comparteixen coneixements i experiències d’interès a
tenir en compte en la planificació d’un projecte empresarial. La puntuació
mitjana obtinguda com a índex de satisfacció ha estat de 8,64 sobre 10. S’han
dut a terme 12 sessions d’una durada entre 2 i 4 hores, a les quals han assistit un
total de 161 persones.

Dinamització digital TIC per a les persones emprenedores: Des de Girona Emprèn s’ha
continuat fomentant l’ús de les TIC des del moment d’inici dels projectes emprenedors.
S’han ofert cinquanta assessoraments TIC a projectes empresarials i n’han estat
beneficiàries 54 persones. El tipus de consultes que s’han resolt fan referència
bàsicament a temes de posicionament web i rendibilitzar la presència en xarxes socials,
entre d’altres.
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Paral·lelament s’han organitzat 22 càpsules formatives al voltant de les tecnologies de la
informació i la comunicació, entre les quals s’ha tractat: e-mail màrqueting amb
MailChimp, l’empresa a Internet, conceptes bàsics, habilitats digitals bàsiques amb eines
de Google, introducció a les xarxes socials Facebook i Twitter, introducció als fulls de
càlcul, generar codis QR, etc. Un total de 228 persones han assistit a les càpsules TIC el
2014.
Programa Yuzz Girona: El 2014 s’ha portat a terme la 4a edició del programa Yuzz,
impulsat per la División Universidades del Banco Santander, coordinat a Girona per
l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) i amb el suport de
l’Ajuntament de Girona. Un total de vint-i-cinc joves amb una idea de negoci de base
tecnològica han pogut formar part d’aquest programa que els ha facilitat les eines per
poder valorar-ne la viabilitat per poder fer realitat algun dia el seu projecte.
Programa Protagonistes: Sis projectes emprenedors gironins han estat “Protagonistes” de
la sèrie d’entrevistes engegades pel servei de suport a l’emprenedoria, Girona Emprèn.
Els emprenedors, que havien demanat assessorament del servei municipal en el moment
d’engegar la seva idea de negoci, expliquen el procés que els va portar a iniciar
aquesta etapa, els problemes i plantejaments que van adoptar així com les dificultats i
nous reptes de futur.
Girona municipi cooperatiu: L’Ajuntament de Girona ha continuat impulsant, durant
l’any 2014, la fórmula cooperativa com a model de gestió empresarial. Ho ha fet a
través del programa Girona Municipi Cooperatiu, en col·laboració amb la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya. També s’ha adherit i ha donat suport al
programa ARACOOP del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
Per tal de fomentar la creació i el creixement d’empreses cooperatives, el Servei Girona
Emprèn ha programat un total de 8 sessions introductòries a la fórmula cooperativa i 8
jornades; i ha assessorat específicament sobre la creació de cooperatives 16 projectes
emprenedors en fase d’estudi. La puntuació mitjana obtinguda com a índex de
satisfacció ha estat de 8.78 sobre 10.
El total de persones beneficiàries del Programa de foment de la fórmula cooperativa ha
estat de 294.
Programa Aixequem Persianes: L’objectiu del programa Aixequem persianes és
fomentar la màxima implantació d'activitats econòmiques comercials en locals situats
en els carrers i barris més afectats per la crisi en relació amb el nivell d'activitat
econòmica i millorar la cohesió social.
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Aquest programa d’ajuts atorga una dotació econòmica als emprenedors que creen
empreses destinada a sufragar despeses d’inici del negoci empresarial amb diners a
fons perdut destinat a despeses de maçoneria, instal·lació, equipament, etc., sense les
quals el negoci no podria dur-se a terme. Així mateix, el programa ofereix una línia
d’ajuts econòmics a retornar en un termini màxim de 5 anys i altres ajuts a retornar amb
serveis al Banc del Temps per a despeses com la taxa de llicència d’obertura, l’impost
sobre construccions i obres, la taxa d’escombraries o la prima d’assegurança de
cobrament de la renda.
Bloom. Centre 3D i tecnologies emergents de Girona: L'Ajuntament de Girona ha
executat entre 2010 i 2013 el projecte Clúster TicMedia de Girona en col·laboració amb
el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. El projecte Clúster TicMedia de
Girona va obtenir un ajut de Fons FEDER del Programa Operatiu Catalunya 2007-2013. El
2014 ha estat l’any de promoció internacional de Bloom. El projecte més significatiu, fruit
del treball d’anys anteriors relacionats amb els mappings a la ciutat de Girona, ha estat
el Festival Internacional de Mapping de Girona, el FIMG. Distribuït en una trobada del
sector en format de jornades tècniques (2 dies) i un concurs internacional de mapping,
en la seva primera edició aquest festival va fer de la ciutat la capital mundial del
mapping durant uns dies. Empreses de fins a 8 països es van presentar a la
convocatòria, el mapping inaugural i la ponència central de les jornades tècniques
realitzades per una empresa referent del sector, com és la canadenca Moment Factory,
i un jurat internacional de reconeguts especialistes.
Durant aquest 2014, a més, s’han continuat assessorant empreses del territori (més de 75
empreses), amb les qual s’han estudiat i valorat més de 75 projectes, 60 dels quals s’han
pressupost i 45 han estat acceptats.
Actuacions d’Intermediació Laboral
•

Acollida accés al servei: El Servei Municipal d’Ocupació ofereix, a través de la
web municipal, informació sobre el servei i un sistema d’inscripcions per als
cursos, activitats de formació, i programes d’ocupació que es porten a terme al
llarg de l’any. Pel que fa a les entrades i/o visites al web, l’any 2014 el del Servei
Municipal d’Ocupació va registrar 124.014 entrades de visitants, xifra que
posiciona el servei com el 6è més visitat de tot l’Ajuntament. Pel que fa a les
pàgines vistes, dada en la qual es comptabilitzen les visualitzacions repetides
d’una mateixa pàgina, la xifra ascendeix fins a 224.857 pàgines consultades.

•

Dispositius d’inserció laboral: Durant l’any 2014 s’ha desenvolupat un Dispositiu
d’Inserció Sociolaboral, emmarcat en el Projecte de Treball als Barris, amb
l’objectiu d’oferir mesures ocupacionals d’intermediació laboral i suport en la
recerca de feina per a la població dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del
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Pla, atès que es tracta de barris amb una taxa d’atur important respecte del
conjunt de la ciutat de Girona. Han participat en aquest dispositiu un total de 306
persones en situació d’atur.
•

Punt de feina: Aquest servei ofereix informació, assessorament i orientació laboral
amb l’objectiu de proporcionar les eines i els recursos necessaris per facilitar la
incorporació i/o reincorporació de les persones al món laboral.
Durant l’any 2014 s’han atès 516 persones usuàries, amb un total de 2.464 visites,
la qual cosa representa una mitjana de 4,8 visites per persona.

•

Borsa de treball i prospecció empresarial: Pel que fa a la prospecció empresarial,
les principals línies de treball que han marcat aquesta activitat
durant l’any 2014, han estat les següents:
o

Informar i apropar els serveis del Servei Municipal d’Ocupació a les
empreses

o

Captar ofertes de treball per facilitar la inserció dels usuaris/es del servei

o

Cercar la col·laboració de les empreses per acollir alumnes en pràctiques

o

Informar, assessorar i fomentar la col·laboració de les empreses vers els
programes ocupacionals executats

A aquests efectes, l’equip de prospecció ha realitzat 477 visites i reunions amb les
empreses. Aquest treball de contacte amb les empreses per informar-les,
assessorar-les o per a la gestió d’ofertes de feina, ja sigui de forma telefònica o
presencial, ha permès ampliar en 445 empreses la cartera d’empreses del servei.
Programes d’ocupació professional
•

Programa joves per a l’ocupació: El programa combina accions d’orientació,
seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en
empreses amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral de els/les participants i,
alhora, fomentar el seu retorn al sistema educatiu. El col·lectiu destinatari són
joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur amb dèficits formatius i baixa
qualificació. En aquesta edició del programa, s’han formalitzat 27 convenis de
pràctiques: El 59,26% de les persones que han realitzat pràctiques han continuat
a la mateixa empresa amb un contracte laboral, l’11,11% s’han inserit en una
empresa diferent i un 29,62% no ha accedit a cap contracte laboral.

•

Programa “fem ocupació per a joves”: Fem Ocupació per a Joves (FOJ) és un
programa innovador i integral que combina accions de formació, adquisició
d’experiència professional en empresa i seguiment individualitzat. El programa
s’ha adreçat a joves de 18 a 30 anys en situació d’atur amb formació d’ESO i/o
batxillerat i/o CFGM A partir de la prospecció del teixit empresarial gironí,
associacions empresarials i gremials i diferents accions de difusió del programa,
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s’han generat contractacions dins el programa i s’ha assolit l’objectiu del 100%
de les contractacions previstes inicialment. S’han gestionat 26 ofertes i s’han
cobert 16 d’elles en els següents llocs de treball.
•

Formació ocupacional: La formació ocupacional té com a finalitat oferir a les
persones treballadores, prioritàriament a les desocupades, una formació
ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i
competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció dels les
persones treballadores. En la totalitat de les accions formatives s’hi van
preinscriure un total de 449 persones, d’aquestes es va contactar per iniciar el
procés de selecció amb 224 persones. Finalment, un total de 101 alumnes van
participar en el programa.

•

Casa d’Oficis: Les Cases d’Oficis són programes mixtos de formació i treball
adreçats a joves menors de 25 anys en situació d’atur que consten de dues fases
de sis mesos cadascuna. Aquesta actuació s’emmarca dins el projecte Treball
als Barris i hi han participat 10 alumnes treballadors/es, tots/es ells/es residents al
barri de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla.

•

Formació professionalitzadora. Patronatge i costura: Aquestes accions tenen
com objectiu bàsic la millora de les competències professionals, així com la
millora de les competències transversals i clau, amb la finalitat de facilitar la
posterior inserció de les persones participants en el mercat laboral. El perfil de les
persones participants va ser de 10 dones, amb edats compreses entre els 24 i 49
anys.

•

Programa de Qualificació Professional. Pla de transició de treball: Els programes
de qualificació professional inicial (PQPI) són el primer nivell de formació
professional i s'adrecen a joves de 16 a 20 anys que han acabat l'ESO i que no
n'han obtingut la titulació. El PTT té un període de transcripcions durant el mes de
maig i el curs 2013-2014 va rebre unes 100 sol·licituds, de les quals van ser
seleccionats, en funció d’un barem estipulat, 32 alumnes, 16 a hoteleria i 16 a
vendes.

Programes d’experienciació Laboral
•

Programa

Treball

i

Formació:

Programa

adreçat

a

persones

aturades,

prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per
desocupació i/o el subsidi per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva
ocupabilitat.

Les

accions

d’experiència

laboral

s’han

realitzat

amb

la

contractació de 28 persones per desenvolupar els 6 projectes aprovats i s’han
realitzat, en el marc de les accions formatives, mòduls de quatre certificats de
professionalitat.
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•

o

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (SSCM0108)

o

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108)

o

Activitats de venda (COMV0108)

o

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions (SSCS0208)

Programa Treball i Formació pa persones que perceben la RMI: El programa
consisteix en la realització d’accions ocupacionals que integren formació
ocupacional transversal i la pràctica laboral mitjançant la contractació de
persones en situació d’atur perceptores de la renda mínima d’inserció (RMI),
entre 25 i 60 anys i amb experiència laboral prèvia, amb l’objectiu d’afavorir-ne
la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat. Les accions d’experiència laboral s’han
realitzat amb la contractació de 18 persones per desenvolupar els 7 projectes
aprovats i s’han realitzat 2 mòduls de formació ocupacional transversal.

•

Programa Treball als Barris: S’han dut a terme al llarg de l’any dues brigades de
microurbanisme que van tenir cadascuna una durada de 6 mesos; la brigada de
microurbanisme i manteniment d’equipaments entre els mesos de febrer i agost
de 2014, i la brigada de microurbanisme i supressió de barreres arquitectòniques
entre els mesos de juliol i desembre de 2014 es van contractar un total de 24
persones

Projecte “Treball als Barris”: Mitjançant aquesta convocatòria l’Ajuntament de Girona ha
dut a terme un projecte integral de treball que contempla el desplegament de 9
accions, algunes de les quals tenen una línia continuista respecte de les anteriors
edicions, a fi i efecte de mantenir una constant que ens ha permès de treballar en el
barri tant a nivell de desenvolupament territorial, com d’atenció a determinats
col·lectius amb especials dificultats d’inserció; i d’altres són noves, amb l’objectiu de
potenciar aspectes relacionats amb la planificació estratègica i el coneixement de la
realitat socioeconòmica i sociolaboral del barri, que en plena crisi econòmica,
evidencia uns dèficits importants respecte de la resta de la ciutat.
Girona Actua: L’Ajuntament de Girona ha destinat l’any 2014 un pressupost de 500.000€
per a continuar treballant, mitjançant el programa Girona Actua, endegat l’any 2013,
per afavorir la incorporació al món laboral de les persones en situació d’atur mitjançant
la contractació en empresa ordinària a través d’incentius econòmics, el 100% del SMI en
el cas de les persones majors de 30 anys, i el 50% en el cas dels joves entre 16 i 29 anys.
En total han estat derivades al programa 1.553 persones, amb les quals s’ha dut a terme
un procés selectiu per tal de focalitzar l’atenció sobre aquelles persones amb un perfil
de major vulnerabilitat socioeconòmica. Finalment han participat en el programa un
total 551 persones.
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Projecte de rehabilitació de l’espai Rosaleda: A partir de l’anàlisi de l’estructura
econòmica de la ciutat en termes d’ocupació i, de forma especial, a partir de les dades
obtingudes des del Servei Municipal d’Ocupació es determina l’existència d’un
col·lectiu de joves en situació de risc d’exclusió social i especial dificultat d’inserció al
mercat de treball. Per la qual cosa s’ha elaborat un projecte d’inserció laboral que
combina la formació i la pràctica en un espai de treball real.
El col·lectiu destinatari seran els joves amb dificultats d’inserció laboral, preferentment
sense qualificació. L’objectiu competencial del projecte formatiu serà que els alumnes
puguin i prestar tot tipus de serveis d’aliments i begudes en bar-cafeteria i preparar
elaboracions culinàries pròpies d’aquest servei, aplicant amb autonomia les tècniques
corresponents, combinat amb el treball pràctic.
Les ocupacions i llocs de treball que s’hi desenvoluparan són les de barman, cambrer/a
de bar-cafeteria, cambrer/a de barra i/o dependent/a de cafeteria, encarregat/ada
de bar-cafeteria, cap de barra en bar o cafeteria.
El perfil dels col·lectius sobre els quals revertirà la formació que es durà a terme en
aquest equipament seran les persones joves amb especials dificultats d’inserció al
mercat de treball i/o en
situació de vulnerabilitat social. Aquests col·lectiu són els de persones joves
desocupades entre 16 i 24 anys i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%, amb baixa qualificació i/o dèficits formatius.

Accions 2013

Durant l’any 2013 es segueixen realitzant dins les accions relacionades amb empresa,
innovació i promoció empresarial els programes de desenvolupament (ja descrits en
l’any 2014) següents:
•

Assessorament per a la creació d’empreses:

•

Formació per a les persones emprenedores

•

Dinamització digital TIC per a les persones emprenedores

•

Programa Yuzz Girona

•

Programa Protagonistes

•

Girona municipi cooperatiu:

•

Programa Aixequem Persianes

•

Bloom. Centre 3D i tecnologies emergents de Girona
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Pel que fa a l’execució de programes relacionats amb el servei municipal d’ocupació
es segueix apostant en la realització de projectes on es desenvolupa:
•

Actuacions d’Intermediació Laboral

•

Programes d’ocupació professional

•

Programes d’experienciació Laboral: plans d’ocupació

Cal destacar com a projectes estratègics el desenvolupament dels següents programes
durant l’any 2013.
Diagnosi de l’entrada del TAV a Girona: Des de l’àrea de Promoció i Ocupació s’ha
gestionat l’estudi de Diagnosi de l’impacte del TAV a Girona, planificació d’estratègies
de promoció econòmica i de generació d’ocupació i propostes d’intervenció
urbanística, de manera coordinada amb les àrees municipals relacionades amb la
temàtica i amb les associacions de veïns/es i entitats veïnals afectades. L’objectiu
d’aquest treball ha estat definir una planificació estratègica per activar i capitalitzar el
potencial econòmic i de generació d’ocupació del nou model ferroviari arran de
l’arribada del TAV.
Ens de Promoció Econòmica: Articulació d’un Ens de promoció econòmica, entès
aquest com a xarxa col·laborativa entre els diferents agents socioeconòmics del territori
per a la dinamització de l’economia gironina i la creació i consolidació de l’ocupació.
La seva funció ha de ser la de consensuar els objectius, les estratègies i les prioritats, i
decidir com es portarà endavant la seva implementació.
La primera fase pel seu impuls ha consistit en la realització de trobades amb agents
socioeconòmics de la ciutat i possibles membres de l’Ens, per recollir la seva opinió,
coneixement i experiència en el seu àmbit de coneixement i la seva visió global sobre la
situació actual.

Accions 2012

En l’any 2012, dins les accions relacionades amb empresa, innovació i promoció
empresarial, es realitzen els programes de desenvolupament (ja descrits en els anys
anteriors) següents:
•

Assessorament per a la creació d’empreses: Girona Emprèn

•

Formació per a les persones emprenedores

•

Dinamització digital TIC per a les persones emprenedores

•

Programa Yuzz Girona

•

Programa Protagonistes
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•

Bloom. Centre 3D i tecnologies emergents de Girona

Destaca l’acció realitzada a l’oficina d’atenció al consumidor (OMIC): L’any 2012 s'han
atès un total de 6.419 consultes, 3.764 de presencials, 2.099 de telefòniques i 556 via
telemàtica, i s’han presentat un total de 875 reclamacions. D'aquests 875 expedients de
reclamació/denúncia, 603 s'han tramitat amb mediació prèvia per part dels nostres
serveis: 230 d'ells amb resultats satisfactoris (reparació/substitució de l'objecte reclamat o
indemnització econòmica), 65 en els quals s’ha aconseguit un acord parcial entre les
parts, 237 en els quals no ha prosperat la nostra mediació i 71 en què ambdues parts
han acceptat dirimir el conflicte via arbitral. Estan en tràmit un total de 12 expedients: 9
en via de mediació i 3 pendents d’acceptació per part dels usuaris de la via arbitral.
Pel que fa a l’execució de programes relacionats amb el servei municipal d’ocupació
es segueix apostant en la realització de projectes on es desenvolupa:
•

Actuacions d’Intermediació Laboral

•

Programes d’ocupació professional (formació i polítiques actives d’ocupació)

•

Programes d’experienciació Laboral: plans d’ocupació

Pel que fa a projectes estratègics són d’especial rellevància:
Enquesta del Mercat de Treball de la ciutat de Girona: L’objectiu de l’enquesta ha estat
obtenir una radiografia al més àmplia possible de la situació del mercat de treball a la
ciutat, així com identificar el perfil de l’aturat i les variables explicatives que condicionen
aquesta situació de desocupació, i així poder incidir en les polítiques d’ocupació per tal
que contribueixin a pal·liar les diferents problemàtiques detectades. L’enquesta s’ha
realitzat a partir d’un qüestionari de preguntes tancades dissenyat a partir d’una cerca
prèvia d’estudis sociolaborals i de les aportacions dels diferents equips del Servei
Municipal d’Ocupació i del Centre d’Iniciatives Locals.
Antena de l’observatori del mercat de treball: La funció de l’Antena territorial de
l’observatori del mercat de treball, operativa des de gener de 2011 i dependent d’un
programa del SOC, és posar a disposició de l’Àrea de Promoció i Ocupació, i de
l’Ajuntament de Girona en general, informació detallada i actualitzada sobre l’evolució
de l’ocupació i economia gironina, per tal que pugui servir d’orientació i suport a l’hora
de planificar les diferents actuacions a portar a terme. L’anàlisi i diagnosi de la realitat
socioeconòmica del territori, així com de la seva evolució passada i futura, és una eina
indispensable per a la planificació, gestió i avaluació de les actuacions i programes en
matèria de promoció econòmica i foment de l’ocupació.
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Accions 2011

Pel que fa a l’any 2011 es realitzen les accions relacionades amb empresa, innovació i
promoció empresarial els programes de desenvolupament (ja descrits en els anys
anteriors) següents:
•

Assessorament per a la creació d’empreses: Girona Emprèn

•

Formació per a les persones emprenedores

•

Dinamització digital TIC per a les persones emprenedores

•

Programa Yuzz Girona

•

Oficina d’atenció al consumidor (OMIC)

Cal destacar en aquest àmbit el desenvolupament dels següents programes:
FEDER –Clúster TIC Media: L'Ajuntament de Girona està executant el projecte FEDER Clúster TIC MEDIA de Girona en col·laboració amb el Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona.
El projecte Clúster TIC-MEDIA de Girona té per objectiu convertir la ciutat en un referent
a nivell europeu en el desenvolupament de la tecnologia 3D. Representa una important
aposta per impulsar aquest sector com a motor de desenvolupament econòmic del
territori. El projecte FEDER Clúster TIC-Media de Girona neix amb la intenció d’impulsar el
sector de les noves tecnologies i media de les comarques de Girona i de posar a
disposició del sector unes infraestructures úniques i singulars a tot Europa.
Divulgació i capacitació tecnològica: La innovació i la promoció empresarial en el
sector de les noves tecnologies de la informació, s’ha enfocat en dues grans línies
d’actuacions que tenen per objectiu, per una banda, un millor coneixement de les
tendències i necessitats de les empreses de l’àmbit de les TIC, així com una aproximació
a la situació dels professionals del sector.
A partir del treball de camp iniciat el desembre de 2010 amb enquestes presencials, s’ha
elaborat un informe sobre els Usos TIC a empreses i comerços dels barris de Santa
Eugènia i Can Gibert del Pla. Seguint la mateixa metodologia, durant la segona meitat
de 2011 s’ha realitzat l’informe a les empreses i comerços de Sant Narcís.
Pel que fa a l’execució de programes relacionats amb el servei municipal d’ocupació
es segueix apostant en la realització de projectes on es desenvolupa:
•

Actuacions d’Intermediació Laboral

•

Programes d’ocupació professional (formació i polítiques actives d’ocupació)

•

Programes d’experienciació Laboral: plans d’ocupació
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2.4.- Diagnosi de la situació

Un

cop

efectuada

l’anàlisi

territorial,

socioeconòmica

i

de

les

accions

de

desenvolupament local executades al territori, en aquest apartat es farà una diagnosi
de la situació global.
Aquesta diagnosi segueix la mateixa estructura que la part analítica, centrada en
aquells elements relacionats directament amb l’àmbit d’actuació de l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona i amb el que seria la pròpia àrea
urbana. Per tant, estem davant d'un diagnòstic concret, i que tot i tenir moltes similituds i
punts de connexió amb una visió de ciutat, no estem davant d'un diagnosi de la
globalitat de la ciutat de Girona.
Per fer-ne l’anàlisi es procedeix a utilitzar una metodologia àmpliament acceptada,
com és la matriu DAFO o FODA. En aquesta metodologia els diferents elements
analitzats es classifiquen en quatre categories (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i
Oportunitats) per tal de poder extreure una visió global de la situació competitiva.
En aplicar aquesta eina en anàlisis estratègiques territorials, molts dels elements analitzats
tenen una diagnosi complexa i, en funció de la lectura o valoració realitzada, es poden
acceptar matisos que fan que situem en diferents categories un mateix ítem o
concepte. Un dels motius de l’ús extens d’aquesta eina és la simplificació i facilitació
d’una imatge que ens mostra, de manera sintètica, molta informació. En aquest cas, el
DAFO és especialment sintètic, i s’ha hagut de realitzar un procés per tal de fer aparèixer
només aquells elements que es consideren més essencials. Per aprofundir en els diferents
elements que hi consten, se'n realitza posteriorment un anàlisi,
En la imatge mostrada a continuació es pot apreciar el DAFO.
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Imatge 4: Matriu DAFO

Font:Elaboració pròpia

Un cop realitzada la matriu, el més rellevant és l’anàlisi que es fa dels diferents elements
que hi apareixen.

Anàlisi interna negativa: Debilitats

Podríem classificar les debilitats identificades en aquelles que estan relacionades amb

l’Àrea de Promoció Econòmica, i aquelles que són de ciutat o territori. Les dues primeres
debilitats analitzades pertanyen a l’Àrea i les restants afectarien l’entorn.

Estructura de l’Àrea
Un element que ha estat contrastat en les diferents entrevistes efectuades, en l’anàlisi de
l’estructura funcional de l’Àrea i en les accions executades, és l’estructura laboral que
aquesta té. Hi ha un percentatge excessiu de treballadors que no consten
consten com a fixos

en la plantilla, i que estan assignats a projectes determinats tot ajustant la situació
contractual als requeriments del projecte i a la seva font de finançament. Per tant,
trobem que el creixement de l’Àrea ha estat basat en personal no fix (tot i que amb
continuïtat en molts casos). Es considera que hi ha una massa crítica de funcions i
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projectes suficients que justificaria l’ajustament de la plantilla amb nous llocs de treball
fixos.

Relació de l’Àrea amb teixit empresarial
Continuant amb una visió focalitzada a l’Àrea de Promoció Econòmica, la principal
debilitat que es detecta és la seva relació amb el teixit empresarial. S’entén que la
relació és deficitària en els següents elements:
1. Transparència amb el treball realitzat: les dades mostren la poca visibilitat que té
l’Àrea i les seves actuacions. N’hi ha un profund desconeixement, entre les
empreses.
2. Múltiples actors i canals: no s’exerceix com a interlocutor o intermediari entre
l’empresa i l’administració local. Aquest fet provoca que el teixit empresarial,
sempre que ha de tenir alguna relació, hagi primer de recórrer un camí per
descobrir a quin element de l’Ajuntament ha d’adreçar-se. L’Àrea no actua com
a “HUB” intermediari entre l'entitat municipal i el teixit econòmic.
3. Múltiples projectes, múltiples noms: la manera amb què les persones de l’àrea es
dirigeixen al teixit empresarial, depèn de la subdivisió de l’Àrea a què pertanyen i
fins i tot del projecte en què participen. Aquest element complica més la
visualització de l’Àrea en el teixit empresarial. En molts casos es pot trobar que,
sense saber-ho, sí que hi tenen relació, però aquests la identifiquen no amb
Promoció Econòmica sinó amb un projecte.

Estructura població
Una debilitat que presenta la ciutat és l’estructura poblacional. I ho és, especialment,
per respondre als patrons de ciutats occidentals, amb piràmides de població invertides.
L’alleujament de l’estructura d’aquestes piràmides amb l’arribada de població
immigrant ha estat truncat, perquè els actuals saldos migratoris han invertit el signe.
Aquest element, combinat amb el perfil que té la població emigrant de la ciutat, fa
que la tendència marqui una accentuació dels problemes estructurals de població en
els propers anys si les dinàmiques no es modifiquen.

Parc d’habitatges
Un fet preocupant està en relació amb l’actual parc d’habitatges de la ciutat. I ho és
per diferents motius:
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1. Hi ha un percentatge significatiu de parc d’habitatges envellit.
2. Els valors d’habitatge buit són elevats (molt per sobre de la mitjana catalana). En
el període 2007-2015 s’ha més que duplicat. La tendència demogràfica de
retrocés poblacional -amb unes dades que no inclouen els edificis que estan en
obres- fa preveure dificultats per poder absorbir el parc d’habitatges buits de la
ciutat.
3. El percentatge d’habitatges en règim de lloguer és especialment elevat (per
sobre de la mitjana catalana), fet relacionat amb la Universitat i l’onada
migratòria. Sembla, doncs, que la sortida de l’habitatge buit en règim de lloguer
pot tenir també dificultats per créixer a causa d’elements de rendibilitats
comparatives.

Infraestructures
Girona compta amb una bona xarxa d’infraestructures pel que fa a la seva
diversificació. Aquesta xarxa, però, mostra diferents debilitats que cal tenir presents:
1. Intensitat d’ús en la xarxa viària, atesa la mobilitat laboral.
2. Funcionament de l’àrea urbana com a teixit econòmic-social d’elevada
intensitat, però amb molt baix ús del transport públic per a la mobilitat.
3. L'efecte positiu que ha de tenir el tren d'alta velocitat encara ha de ser
contrastat, i no es disposa d'un pla d'actuació específic per optimitzar aquesta
infraestructura per a la ciutat.
4. Les caigudes continuades del nombre de passatgers a l'aeroport de Girona són
un element negatiu a tenir present. Aquest fet pot perjudicar el posicionament
turístic de la ciutat.

Estacionalitat laboral
L'estructura del teixit econòmic -especialment de la ciutat de Girona- fa que hi hagi un
important pes del sector serveis, sector que es presenta amb elevats valors
d'estacionalitat en la contractació laboral. La indústria es presenta més estable
temporalment en termes de contractació, però també s'ha mostrat resistent als efectes
de la crisi econòmica; en aquests moments és un pilar del creixement. Aquests elements
posen de manifest la importància de la visió supramunicipal en el que seria l'Àrea
urbana de Girona. Aquesta estacionalitat intrínseca sectorial i la recuperació
econòmica -dèbil i on el mercat de treball sempre és l'últim indicador a recuperar- són
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motius que expliquen una contractació laboral que recupera valors de nous contractes
realitzats, però mitjançant, especialment, la contractació temporal de curta durada.

Segments de la població invisibles al mercat de treball
Es produeix una recuperació del mercat laboral, però hi ha diferents segments de
població que en queden al marge, tot presentant en alguns casos valors que es
recuperen lentament, i en altres valors que continuen accentuant els seus mals resultats.
1. Trobem clarament dificultats en la recuperació de l'ocupació en els segments de
població jove i majors de 50 anys. Aquest segon grup és especialment
preocupant en relació amb els aturats de llarga durada, que no sols es
cronifiquen sinó que engreixen el seu nombre en valors absoluts i percentuals.
2. Les dones també es mostren més vulnerables i menys incorporades a aquest
procés de millora de resultats d'ocupació.
3. La població immigrant no està essent incorporada a la mateixa velocitat al
mercat laboral, fet que sembla convertir-se en una herència -es traslladaria
també als seus descendents.
4. Sense ser del tot invisibles al mercat de treball -perquè es genera ocupació
també en el seu segment- la població amb baix nivell d'estudis té majors
dificultats d'incorporar-se al mercat laboral. Aquest fet és especialment
preocupant si s’observa l'estructura de la titulació que té la població que està en
situació d'atur, on el risc de cronificar-se és elevat.
5. Segments lligats a serveis socials, amb quatre perfils diferents identificats, formen
part d'aquest perfil que la recuperació de l'activitat econòmica esquiva. Són
segments on les actuacions fetes des de l'Àrea de Promoció Econòmica
presenten dificultats per mobilitzar i incorporar al mercat laboral.
Aquest elements, i fins i tot una possible combinació (no contrastada) d'aquests, fa que
hi hagi bosses de població amb especial risc de quedar al marge de possibles
consolidacions de l'activitat econòmica.
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Anàlisi interna positiva: Fortaleses

Novament, s’inicia l'apartat de les fortaleses, amb aquells aspectes o elements més
netament relacionats de manera interna a l'Àrea de Promoció Econòmica, i
posteriorment s'indiquen aquelles fortaleses de ciutat.

Relació de l'Àrea amb demandants
Tant en les entrevistes personals com en l'anàlisi dels resultats de les actuacions portades
a terme, és una evidència que l'Àrea de Promoció Econòmica ha estat capaç de
convertir-se en un motor en la dinamització dels potencials treballadors per tal que fossin
capaços de trobar feina. Si en els últims anys es visualitza un increment en el nombre
d'actuacions i projectes en aquest sentit, l’increment no és només numèric sinó també
qualitatiu en quant a la diversitat de l'oferta que es realitza des de l'Àrea. Aquesta és
capaç d'incidir en la demanda de treballadors des de múltiples propostes que,
complementades entre si, dibuixen una oferta compacta.
Si en termes globals podem parlar, sense cap mena de dubte, del bon funcionament
de l'Àrea en aquest àmbit, cal matisar, però, la necessitat de millorar el posicionament
que té la borsa de treball, i per tant, lligar més eficaçment la relació amb el teixit
empresarial en matèries de capacitacions laborals dels potencials treballadors.

Programes d'Àrea d'èxit
Si en la seva globalitat l'oferta realitzada assoleix els resultats esperats, hi ha determinats
programes que són especialment significatius en l'assoliment de resultats:
1. Destaca, especialment, l’èxit del programa Girona Actua.
2. Molt intensa i significativa la tasca realitzada en aspectes d’emprenedoria i
acompanyament dels emprenedors des de Girona Emprèn.
3. Els programes formatius i d'inserció laboral mostren bons resultats qualitatius en
l'objectiu de la incorporació al mercat laboral.

Sector turístic
El sector turístic de Girona ciutat mostra resultats i valors positius, amb una consolidació
notable de la ciutat en l'imaginari turístic, la qual cosa fa que la indústria turística
específica, i sectors que mariden amb aquesta, assoleixin bons resultats. Especialment la
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indústria cultural -i tota aquella activitat que té relació amb el posicionament i imatge
turística de la ciutat- mostra elements molt positius; es visualitza, però, un salt important
amb aquells recursos de ciutat que no estan incorporats en aquest posicionament. Les
dades específiques de sector, com l'ocupació o preu mitjà de l'habitació, es mostren
també en valors positius per sobre de la mitjana d'altres destinacions similars.
La posada en funcionament d'iniciatives i propostes des del consistori municipal (Girona
ciutat de Festivals, reforçament del segment MICE...) contribueix a millorar-ne el seu
posicionament.

Xarxes relacionals
En l'economia del segle XXI ser capaç de treballar amb xarxes relacionals de ciutats i
altres territoris esdevé un factor clau. La ciutat de Girona -pel que fa al consistori
municipal- està present en un nombre important de xarxes de les quals es pot beneficiar;
en molts d'aquests casos, la seva presència no és només d'acompanyament sinó de
lideratge.
Malgrat que tenir aquesta presència és una evident fortalesa, cal intentar focalitzar els
esforços, però, en el que es considerin xarxes estratègiques, i potser tenir un
comportament secundari en aquelles que, malgrat ser beneficioses, no formen part de
l'estratègia de ciutat.

Universitat de Girona
La Universitat de Girona és un motor d'activació econòmica i social de la ciutat que ha
esdevingut clau per exercir la seva capitalitat a nivell provincial. En una etapa de
projecció exterior, el paper de la Universitat de Girona esdevindrà també fonamental.
En aquests moments és una Universitat que, malgrat ser jove, està posicionada amb èxit
en diferents estudis i campus d'excel·lència. És, doncs, una clara fortalesa de la ciutat, i
també de tot el territori de la província de Girona.

Espais d'activitat econòmica complementaris a l'Àrea Urbana de Girona
Les dades ens mostren que el territori de l'Àrea Urbana de Girona disposa d'espais
d'activitat econòmica on la indústria manufacturera i empreses comercials i de serveis
configuren un teixit ric. Si es fa una mirada amb òptica d'àrea urbana i no de ciutat, és
innecessària la generació de nou sòl (exceptuant l'aparició de projectes singulars)
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perquè encara es disposa d’espais amb un excés d'oferta de sòl i pendents de
consolidació.
En aquests espais es troben àrees consolidades i madures, amb elevats índexs
d'ocupació empresarial, i espais que de manera espontània han anat estructurant una
oferta especialitzada.
Si és una fortalesa disposar d'un teixit econòmic industrial consolidat, també cal tenir
present que és necessària una continuació de l'aposta realitzada des de l'Àrea de
Promoció Econòmica amb el projecte Invest in Girona, per tal de consolidar i projectar
aquests espais. En aquesta identificació de mancances cal subratllar la necessitat
d'incrementar l'associacionisme en aquests espais, tasca que en aquests moments està
liderant la Cambra de Comerç.

Indicadors empresarials
Els indicadors empresarials, de diferents ràtios i resultats comptables, mostren una clara
tendència a la recuperació econòmica, especialment en el que serien els comptes de
resultats empresarials.

En destaca, especialment, el sector industrial, amb augments

importants en els volums de facturació. El sector de la construcció, molt castigat arran
de la crisi econòmica, mostra clars símptomes de recuperació o, com a mínim,
d’estabilització de la seva situació, tant en indicadors de resultats empresarials com en
massa laboral.
Una doble lectura ofereix el perfil de les empreses, on es disposa d'un teixit empresarial
especialment nodrit per petites i mitjanes empreses, amb una important consolidació en
el territori. Aquest fet genera elements molt positius en relació a la competitivitat
sectorial. A l'altre costat de la balança, s’hi troba la falta d'empreses motores,
especialment en el cas de Girona ciutat i, en menor mesura, en l'entorn de l'Àrea
Urbana de Girona, on tenen un fort pes algunes empreses industrials. La competitivitat
exterior i l'entrada a mercats globals sempre són més complicats per a les petites
empreses, elements que cal ajudar a corregir des de l'administració pública.
Un indicador empresarial no econòmic, que també mostra aquest rerefons d'optimisme
en el teixit empresarial, són les perspectives que aquests tenen. Es pot copsar com
clarament es preveu una millora dels valors de facturació els propers anys, així com
també es dibuixa una voluntat de traslladar aquests resultats en increments de les
plantilles. Plantilles, d'altra banda, que mostren percentatges elevats de treballadors
fixos i -com mostren els resultats de noves contractacions- es preveu que seran
complementades amb treballadors temporals. En cas d'estabilitat en facturacions, és
probable que part d'aquesta contractació esdevingui fixa.
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Mercat de treball
Malgrat els desajustos i aspectes menys positius del mercat laboral, cal contextualitzarlos amb unes dades positives. La situació actual mostra, en els diferents indicadors
analitzats, una recuperació del mercat laboral, amb un important increment de la
contractació realitzada (a tots els nivells) i unes constants reduccions en les taxes d'atur
registrat, tant de Girona ciutat com de la seva Àrea Urbana. Hi ha una reducció de més
de 2.000 persones a l'Àrea Urbana en relació amb l'atur registrat des del 2011. En el cas
de Girona ciutat, es mostren unes millors taxes d'atur registrat que no pas a Salt -la
segona població de referència a l'Àrea Urbana- amb diferències percentuals
significatives.
El comportament al mercat de treball dels treballadors autònoms és similar al dels
treballadors per compte aliena malgrat que amb algunes especificitats, com la major
concentració d’aquests al sector de la construcció i una presència cada cop més
destacada al sector industrial. Per contra, el sector serveis té una molt menor presència
de treballadors autònoms. Caldria, però, conèixer quins són autònoms amb una vocació
de diversitat de clients, i aquells llocs de treball que ara són ocupats per autònoms en
detriment d'una relació contractual de caràcter laboral.

Anàlisi externa negativa: Amenaces

En l'apartat d'amenaces s'identificaran exclusivament elements externs a l'Àrea de
Promoció Econòmica.

Recursos de ciutat transparents
Cal parar atenció, atesa la seva especial rellevància, a aquells elements i recursos de
ciutat que mostren un posicionament molt més dèbil que el creixement global de la
ciutat.
Entre aquests recursos es poden identificar clarament els problemes de posicionament
en imatge turística de recursos patrimonials allunyats de l'actual imatge turística del
municipi. Recursos i espais, com la Casa Masó o el Museu del Cinema, que estan
allunyats del flux de turistes que ajuden a incrementar els resultats d'altres museus i espais
de la ciutat que sí que s'han incorporat a l'imaginari turístic. En alguns casos, com el del
Museu d'Art, és especialment necessari perquè són recursos fàcilment incorporables per
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les seves característiques, tant de col·leccions com del propi edifici. Una excessiva
presència turística a la ciutat en el barri vell, també pot ser contraproduent; cal estat
atents perquè aquest espai segueixi essent un espai de vida de la població local. Per tal
d'intentar centrifugar el turisme a altres punts de la ciutat seria important alguna
actuació que evités aquest excés de capacitat de càrrega. Especialment sensible, i
amb possibilitats de creixement, pot ser fer-ho en el marc dels esdeveniments realitzats a
Girona.
Exclusivament sota l'òptica turística, no s'està essent capaç de generar dinamisme a
l’Àrea Urbana de Girona; només la ciutat, i en concret el seu Barri Vell, es veuen
beneficiats d'aquesta injecció econòmica.
Els espais naturals també necessiten millorar la seva utilització, i associar més la imatge
de la ciutat al seu ús. Aquests espais poden ser aprofitats tant sota una òptica més
turística com de ciutadania. Incrementar la serva rellevància és necessari per a un
equilibri urbà. Una eina per fer-ho pot ser dotar aquests espais de nous recursos o
equipaments que n'augmentin la serva presència.

Recuperació econòmica feble
Una amenaça latent, i a la qual cal estar molt atents, és l'evolució dels indicadors
macroeconòmics. La recuperació econòmica i la visualització en les empreses del
territori és clara, però no està encara consolidada en el temps (tot just s'inicia la
recuperació del mercat de treball).
Una nova caiguda global de l'activitat econòmica agafaria el teixit econòmic local
encara massa feble com per poder-hi fer front amb garanties, i es podria estroncar de
manera molt notable el creixement dels indicadors que han tardat anys a recuperar-se
parcialment.
El fet de no disposar d'empreses motor i les dimensions del teixit empresarial, el faria
encara més feble a caigudes de l'activitat econòmica. Amb una contractació
essencialment temporal, faria retornar a aquests grups de treballadors novament a una
situació d'atur, i amb unes perspectives de nous llocs de treball especialment dèbils.
Un element que es relaciona, també, amb la feble recuperació econòmica són els tipus
d'interès. En el moment actual, els més baixos de la història, no estan essent suficient per
tal que es doni sortida al parc d'habitatges. Una pujada dels tipus d'interès afectaria en
gran mesura l'activitat econòmica del municipi i els seus ciutadans, tot castigant la
sortida d'habitatge (tant en règim de lloguer com de compra) i reduint la renda
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disponible. Una segona situació de crisi econòmica amb reduccions de PIB, faria encara
més notables els desajustos socials i econòmics del municipi.

Cronificació perfils d'aturats
Una de les principals amenaces que trobem en el mercat de treball és la cronificació
dels diferents perfils identificats. Fins i tot en una situació ceteris paribus, si no es realitzen
actuacions efectives, aquests segments continuaran sense incorporar-se al mercat de
treball. L'amenaça és especialment significativa en el cas dels majors de 50 anys d'edat,
que en molts casos estan incrementant la seva estada en situació d'atur i no hi ha
perspectiva d'incorporació al mercat laboral. Aquesta situació d'atur en els últims anys
de vida laboral també compromet les futures prestacions de pensionistes segons el
sistema de càlcul actual.
Si els valors d'aturats en el segment de joves són especialment preocupants -sobretot si
incorporem l'atur no registrat- també ho és que aquest segment té una major velocitat
que d'altres a l'hora de reduir la seva bossa d'aturats i, per tant, majors possibilitats de
poder reduir les elevades taxes d'aturats. Situacions continuades en el temps sense
ocupació laboral, i sense bons nivells de formació, són preocupants i en comprometen
el seu futur en una visió a mig termini.
Les persones amb estudis primaris incomplets, sense estudis o estudis generals, són els
que menys possibilitats tenen d’accedir al mercat laboral -i amb major risc de
cronificació en perfils d'aturats.

Nova contractació en precari
Un element característic de la contractació realitzada és el seu marcat pes de la
temporalitat.

Una

consolidació

de

la

recuperació

econòmica

hauria

d'estar

acompanyada d'una reconversió de contractes temporals a indefinits; es tractaria
d’ampliar-ne l’horitzó temporal.
Malgrat aquesta possible tendència, en cas de continuar amb un mercat laboral amb
excés de demandants, es podria produir un efecte pervers, en el qual -amb una posició
de força per part del teixit empresarial- es continués apostant per contractació
temporal, a fi de reduir costos d'incertesa i amb menors imports en la seva
contraprestació econòmica.
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Anàlisi externa positiva: Oportunitats

En relació als elements externs positius, es detecten les següents oportunitats que cal
saber explotar.

Indústries creatives
Pel que fa a les indústries creatives, Girona té elements que permeten pensar que pot
presentar potencialitats elevades de creixement. Malgrat aquesta potencialitat i
oportunitat cal, però, tenir clara una estratègia i cercar un posicionament d'excel·lència
en algun dels microsegments. Han de ser nínxols als quals han d’estar atentes les
indústries culturals i ser capaces de generar sinergies entre diferents sectors del procés
de creació de valor (tot incorporant-hi l'Àrea Urbana de Girona): matèria primera,
procés productiu, manufacturació i comercialització.
El factor geoestratègic també és un element a incorporar i tenir present -pot presentar
oportunitats en el camp de la col·laboració transfronterera.

Formació factor clau en l'ocupació
Un element que es posa de manifest en multitud d'indicadors és la formació -factor clau
en l'ocupació-. Aquest element reforça la tasca formadora i capacitadora realitzada
des de l'Àrea de Promoció Econòmica. En aquesta formació, es mostren oportunitats a
tenir presents com ara:
1. Vehicular una formació integrada i amb una estratègia compartida en tota
l'Àrea Urbana de Girona.
2. Incorporar la formació realitzada per les empreses privades en la proposta o
estratègia formativa, tot generant una oferta global.
3. Àmplia oferta en cicles formatius, que no és capaç d’incorporar en el mercat
l’oferta formativa especialitzada en Unitats formatives estanc. Se segueix
detectant dèficit d’oferta en determinades àrees del coneixement i excés en
algunes famílies formatives.
4. En relació a la formació professionalitzadora, es detecta una àmplia oferta, amb
sectors considerats estratègics en l’aposta formativa.
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5. El treball conjunt de l'Àrea de Promoció Econòmica amb altres àrees de
l'Ajuntament de Girona -especialment Serveis Socials- ha de permetre una millora
en els canals de comunicació de la formació i, per tant, arribar a nous públics.

Àrea Urbana de Girona
Un dels elements que majors catalitzadors d'oportunitats presenta és l'Àrea Urbana de
Girona. La ciutat està present en nombroses xarxes, però cap té la capacitat de generar
tantes sinergies positives com el fet de ser capaços de treballar de manera conjunta
amb el seu entorn urbà. Nombroses necessitats detectades (elements de la mobilitat,
proposta d'oferta formativa, treball en dinamització d'espais d'activitat econòmica,
complementarietat de serveis o costos d'escala) fan que moltes de les oportunitats
passin per ser capaços de realitzar alguna proposta concreta de treball compartit entre
els diferents agents locals.

Potencialitats turístiques
Si és cert que una de les fortaleses de l'activitat econòmica de la ciutat està en el sector
turístic, també ho és que hi ha potencialitats per continuar amb el creixement en aquest
àmbit. De manera complementària a l'actual posicionament que té la ciutat, pot
incrementar el seu impacte amb treball en:
1. Major pes de les relacions que es generen entre el turisme i altres sectors
econòmics, com el comerç, la gastronomia o la producció local (tant de
producte de proximitat manufacturer com matèria primera).
2. Increment del posicionament de la ciutat en el sector MICE i, per tant, potenciar
la recent creació del Girona City Convention Bureau.
3. Impulsar els esdeveniments que configuren el Girona ciutat de festivals i que
poden tenir incidència en el sector turístic. Caldria seleccionar quins poden tenir
especial rellevància turística.
4. Treball de microsegments, en un model de gestió de productes turístics. Especial
atenció en aquells productes que poden permetre una desestacionalització de
la demanda, així com un major impacte en el turisme i menor pes dels
excursionistes.
5. Complementar el paper de formació de la Universitat de Girona en matèria
turística. Aprofitar el bon posicionament del Campus d'Excel·lència en Turisme i
Aigua per tal de convertir Girona en un “HUB” en formació turística. Aquesta
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formació s'hauria de complementar amb estudis reglats de formació professional
i formació professionalitzadora. Projectes singulars, en el camp de la formació, i
esdeveniments de rellevància sectorial han de permetre també visualitzar el
lideratge a nivell català.
Disposar d'un Pla Estratègic de Turisme de la ciutat pot ser una bona eina per tal
d'identificar i estructurar les majors potencialitats turístiques de la ciutat.

Activitats econòmiques de maridatge
Resulta especialment rellevant potenciar les activats econòmiques i projectes que
permetin generar activitat econòmica interconnectant sectors. Més enllà de les
indústries creatives, en una aposta per a activitats tradicionals però que permeten
generar valor afegit, són també elements a tenir present. Es presenta una oportunitat en
intentar generar més sinergies que les actuals entre les pròpies empreses de l'Àrea
Urbana, tot fomentant una major relació clients-proveïdors entre si.
Un sector que s’ha d'incentivar especialment és el comerç, que marida amb molts altres
sectors, com el turístic -amb clients compartits al teixit productiu com a subministrador
de productes elaborats o semielaborats-. En qualsevol actuació en el comerç, s'ha de
tenir present l'element cohesionador i de model de ciutat que presenta en comparació
a grans superfícies o espais exclusivament residencials.

Fons europeus per al desenvolupament
El marc actual de projectes europeus dibuixa un enorme potencial de la ciutat per
participar en projectes diversos. L'Àrea de Promoció Econòmica té un elevat
percentatge d'èxit en assolir fons de finançament de projectes a nivell català. Cal, però,
intentar buscar noves oportunitats, especialment en aquells programes que poden
aportar solucions a algunes de les debilitats identificades. Per accedir a aquests
programes es pot realitzar en el marc dels projectes de comunitats RIS3CAT, però també
es pot fer de manera individual com a Ajuntament de Girona o buscant socis de
projecte en les xarxes en què es té presència.
En tots els projectes que es realitzin, esdevindrà clau convertir-los en projectes compartits
de territori, on el màxim d'agents públics i privats en formin part de manera directa o
indirecta donant-hi suport. Cal, doncs, potenciar el treball en xarxa entre els agents
locals del territori.
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PROPOSTA ESTRATÈGICA
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3.1.- Marc Estratègic

Un cop definit el diagnòstic, és el moment de vestir una estratègia que permeti que
l’Àrea de Promoció Econòmica contribueixi a la millora del posicionament competitiu de
la ciutat. Aquest posicionament estratègic també està estretament lligat als objectius
tant general com específics que s’han fixat com a punt de partida a l’apartat 1.1.
Motius.
L’estratègia proposada ho fa amb un seguit de premisses en les que s’emmarquen en el
pla:
•

Incentivar la generació d’activitat econòmica i ser facilitadors per a la inserció de
les persones en el mercat de treball. Tot i centrar els esforços en una millora
global i objectiva, es concentrarà especialment en les persones i els col·lectius
més vulnerables i en la reducció de les diferències de gènere.

•

Aplicar criteris de sostenibilitat, en una visió àmplia del concepte, on la
sostenibilitat econòmica, ambiental i social ha de permetre un creixement
inclusiu de la ciutat.

•

Cercar generar sinèrgies de treball i coordinació amb els agents del territori,
atenent també a les necessitats de coordinació i treball conjunt amb els propis
agents municipals.

•

Superar les barreres geogràfiques administratives, entenent l’Àrea Urbana de
Girona, com l’espai econòmic, funcional i de mercat de treball proper. Essent
conscients del lideratge i sobretot la responsabilitat de la ciutat com a motor de
moltes iniciatives.

En aquest marc de premisses en que s'estructurarà la proposta, hem de tenir present,
que aquesta té dues vessants:
1. Manteniment i reforç de l'estratègia actual: en gran mesura, es realitzarà una
proposta continuista de molts dels projectes ja presents a l'àrea, i que s'ha pogut
contrastar que estan funcionant correctament.
2. Noves estratègies: en aquells aspectes en que es detecta majors debilitats, es
realitzarà una proposta de noves estratègies que permetin poder millorar els
aspectes detectats i optimitzar les potencialitats identificades.
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Amb aquestes premisses, es desenvolupa una estratègia que està fonamentada amb
un total de 6 línies estratègiques, 14 programes i 39 projectes.

Línia Estratègica 1. Articular i connectar els actors del territori i participar en
circuits de cooperació a altres escales
Aquesta línia estratègica compta amb un total de dos programes i sis projectes.
L’objectiu que persegueix és ser capaços de treballar amb xarxes col·laboratives i de
cooperació, tant amb una visió de sector públic amb sector públic, públic-privat, com
de foment de l’espai de col·laboració entre empreses privades.
Els programes i projectes són els següents:
Programa 1.1. Articular els diferents actors econòmics i socials del territori per crear
sinergies de treball i impulsar accions estratègiques conjuntes
•

Projecte 1. Desenvolupar l'Agència de Promoció Econòmica com a espai de
concertació a través de taules sectorials.

•

Projecte 2. Articular un treball conjunt amb els actors econòmics i institucionals
d'àmbit supramunicipal per crear noves sinergies i establir estratègies conjuntes.
(Municipis àrea urbana, Diputació, UdG, Parc Científic i Tecnològic...)

•

Projecte 3. Formació i transferència

Programa 1.2. Impulsar i participar en xarxes de cooperació internacional en temes
estratègics per a la ciutat.
•

Projecte 4. Impulsar accions de promoció econòmica en el marc de la Cimera
de Ciutats per a l’Alta Velocitat i del corredor mediterrani

•

Projecte 5. Impulsar accions de promoció econòmica en el marc de Xarxa de
ciutats europees en l’àmbit del projecte "Centralitat dels territoris”

•

Projecte 6. Impulsar projectes en relacionats amb les xarxes de col·laboració
transfrontereres en el marc de l’Euroregió.

Línia Estratègica 2. Millorar l’ocupabilitat i les capacitats professionals de la
població
En el l’anàlisi realitzat, tots els indicadors ens mostraven com la formació i capacitació
laboral eren elements clau per a millorar la inserció laboral. Els dos programes incideixen
en aquests factors, posant especial èmfasi en els col·lectius més vulnerables i en una
orientació a les necessitats reals del mercat de treball.
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Programa 2.1. Implementar polítiques actives d’ocupació i desenvolupar nous
programes de lluita contra l’atur, especialment pels col·lectius més vulnerables
•

Projecte 7. Establir mesures orientades a la formació i la reinserció laboral de les
persones majors de 45 anys i a les que es troben en situació d’atur de llarga
durada

•

Projecte 8. Implementar el conjunt de programes de Garantia Juvenil per tal
d’ajudar a millorar l’ocupabilitat de la població jove i la seva inserció en el
mercat de treball.

•

Projecte 9. Desenvolupar i consolidar programes propis que responguin de forma
precisa a problemàtiques detectades en el territori no cobertes per altres
programes.

•

Projecte 10. Desenvolupar programes orientats a afrontar problemàtiques
específiques de barris.

•

Projecte 11. Reforçar els mecanismes de treball i de coordinació en matèria
laboral, tant interna (diferents serveis municipals) com amb altres agents del
territori, per tal de poder detectar i arribar millor als diversos col·lectius.

•

Projecte 12. Orientació comercial en la formació tant a elements transversals en
altres formacions ocupacionals, com a formació específica

Programa 2.2. Ajudar a millorar les competències i capacitats professionals de la
població responent a les demandes del mercat de treball
•

Projecte 13. Consolidar i millorar la bateria d’accions formatives ocupacionals
realitzades al territori.

•

Projecte 14. Establir, amb els diferents actors del territori implicats, un bon sistema
de formació professional que respongui a les necessitats del territori

•

Projecte 15.

Ajudar a desenvolupar les competències en TIC, en llengües i

competències tranversals dels diferents grups de població.
•

Projecte

16.

Potenciar

els

sistemes

de

orientació,

acompanyament

i

intermediació, laboral.

Línia Estratègica 3. Potenciar l'activitat econòmica a través del suport a l’emprenedoria,
el talent i la innovació reforçant la projecció de la ciutat
Aquesta tercera línia està formada per dos programes i quatre projectes. El primer dels
projectes gira entorn a l’emprenedoria,i el segon està centrat en donar suport a la
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creativitat i indústries creatives i culturals. Tot i ser dos blocs, cal visualitzar-los com a
basos comunicants, i per tant, les activitats emprenedores que cal tenir especial cura,
són aquelles que aposten per projectes innovadors en els camps de les industries
creatives i culturals.
Programa 3.1. Donar suport a l’emprenedoria
•

Projecte 17. Donar suport a l’emprenedoria a partir dels diferents programes
establerts.

•

Projecte 18. Promocionar el cooperativisme com a forma de desenvolupar
projectes i capacitats de l’emprenedoria.

Programa 3.2. Donar suport a la creativitat i a la innovació a partir de projectes
estratègics en les indústries creatives i culturals
•

Projecte 19. Fomentar les indústries culturals i creatives com a un sector estratègic
de Girona i el seu entorn urbà a partir del treball amb els diferents agents per
crear un projecte d'Especialització i competitivitat territorial (PECT).

•

Projecte 20. Girona capital europea de la cultura.

Línia Estratègica 4. Potenciar els

sectors productius, la competitivitat del territori

i

l’atracció d’inversions
Per la potenciació dels sectors productius,la competitivitat del territori i l’atracció
d’inversions, es presenta un total de tres programes amb tres projectes.
Programa 4. 1. Identificar el teixit industrial del territori, les seves potencialitats i
interrelacions.
•

Projecte 21. Conèixer i impulsar les relacions intersectorials del teixit empresarial.

Programa 4.2. Activar el potencial dels espais industrials per impulsar el sector i atreure
inversions.
•

Projecte 22. Impulsar les accions i eines proposades des del Programa operatiu
per a la promoció i captació d’inversions de l’àrea urbana de Girona (Invest In).

Programa 4.3. Posicionament competitiu de la imatge de Girona entorn al seu sector
turístic.
•

Projecte 23. Elaboració del pla estratègic de turisme.
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Línia Estratègica 5. Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador
El comerç és un sector clau en l’estratègia de qualsevol ciutat, i d’especial importància
en relació a les funcions de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona.
Per aquest motiu, la cinquena línia estratègica es centra amb un total de11 projectes en
potenciar el comerç de la ciutat.
Programa 5.1. Potenciar una oferta comercial rica, diversificada i moderna, que generi
activitat econòmica i promogui un entorn competitiu.
•

Projecte 24. Fomentar un comerç de qualitat a través de la promoció i la cohesió
de sector.

•

Projecte 25. Incrementar la competitivitat del comerç a través de l’impuls de les
noves tecnologies i de formacions específiques pel sector.

•

Projecte 26. Suport a l’empresa i l’emprenedoria del sector comerç.

•

Projecte 27. Coordinar amb el sector, un pla de dinamització del comerç del
Mercat del Lleó

•

Projecte 28. Dissenyar amb el sector un pla de dinamització i de priorització
d’actuacions per a la millora dels Mercats ambulants.

•

Projecte 29. Servei aparadorisme i interiorisme, amb acord amb dissenyadors
d'aparadors per tiquets d'assessorament gratuïts per a comerciants

Programa 5.2. Promoure l’enfortiment de les relacions entre el comerç i el sector turístic
•

Projecte 30. Impuls d’itineraris turístics comercials. Girona Shopping Line.

•

Projecte 31. Establir serveis per oferir una atenció de qualitat per part dels
comerços a turistes i visitants .

Programa 5.3. Impulsar actuacions comercials per afavorir la cohesió social i territorial i
potenciar una ocupació de qualitat en el sector comercial.
•

Projecte 32. Elaborar un programa operatiu de regeneració econòmica i
comercial als barris i zones amb menys activitat comercial.

•

Projecte 33. Promoció del comerç de proximitat als barris.

•

Projecte 34. Gestió de l’inventari de locals comercials buits.
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Línia Estratègica 6. Potenciar L’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de Girona.
Servei empresa
Algunes de les debilitats analitzades en la matriu DAFO, porten com a conseqüència la
creació d’aquesta sisena línia estratègica, pensada per enfortir i potenciar l’Àrea de
Promoció Econòmica. Amb dos programes i un total de sis projectes es vol donar
resposta a aquestes necessitats identificades, on les relacions amb el teixit empresarial
son un element en el que cal incidir-hi especialment.
Programa 6.1. Impulsar actuacions per tal de millorar d’optimitzar l’eficiència de les
accions desenvolupades per l’àrea així com millorar els sistemes de comunicació interns
i externs.
•

Projecte 35. Consolidar l'estructura organitzativa disminuint l'eventualitat del
personal en projectes de llarg recorregut com Girona Actua. Adaptar les
possibilitats a les futures normatives de contractació per a l'Administració

•

Projecte 36. Establir un pla de comunicació intern a l'àrea amb l'elaboració d'un
sistema d'indicadors permanent que millori el caràcter anual de la presentació
dels programes

•

Projecte 37. Crear sistema de comunicació i publicitat conjunt de les accions de
l'àrea per concentrar la promoció de les accions i establir una presència
permanent a les xarxes socials. Foment de la participació i treball 2.0

•

Projecte 38. Crear el programa de seguiment i accés a fons de finançament
públic i subvencions

Programa 6.2. Crear i potenciar el servei a empresa i al sector privat dins l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació
•

Projecte 39. Establir les bases per a la creació de l'oficina d'empresa. Servei
avançat de suport a l'empresa. Sistema d'assessorament permanent amb
assistència directa a l'empresa, suport i simplificació a la tramitació. Accés a ajuts
i subvencions
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3.2.- Indicadors de seguiment

Els indicadors de seguiment que cal realitzar tenen dos nivells de concreció. Es realitza
una proposta de treball d'indicadors en esglaonat, on els indicadors de les línies són el
resultat dels indicadors dels programes, i els indicadors dels programes són fruit dels
indicadors dels projectes.
Es realitza una categorització per a realitzar-ne el seu seguiment, que seguirà la següent
estructura dels projectes:
•

Assolit:en cas de que els indicadors es compleixin en la totalitat. Valor numèric 3.

•

Parcialment assolit: en cas de que els indicadors s'assoleixin en més del 75%.
Valor numèric 2.

•

Necessitat de millora: en cas de trobar-se en valors compresos entre el 40% i el
75%. Valor numèric 1.

•

Necessitat de reavaluació: en cas de no assolir el 40 %. Valor numèric 0.

En el cas dels programes, l'estructura serà la següent:
•

Assolit: en cas de projectes que el configuren assoleixin valors mitjans superiors a
2,5.

•

Parcialment assolit: en cas de projectes que el configuren assoleixin valors mitjans
compresos entre 2 i 2,5.

•

Necessitat de millora: en cas de trobar-se en valors compresos entre el 1 i 2.

•

Necessitat de reavaluació: en cas de no assolir el valor mitjà de 1.

En el cas de les línies, es procedirà a realitzar el mateix càlcul que s'ha fet en els
programes, però amb una ponderació total dels projectes que les comprenen.
Si aquesta és l'estructura d'anàlisi detallada pels indicadors -que pot ser visualitzada en
un software informàtic amb colors- a continuació es mostra l'estructura d'indicadors que
es proposa pels diferents projectes.
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Resultats sobre informe del TAV i indicadors
resultants segons estratègies.
Evolució dels indicadors de seguiment del mateix
aeroport.
Nombre de sol·licituds de projecte enviades, i
taxa d'èxit sol·licitud/concessió.

Nombre de projectes desenvolupats i grau d’èxit.
Elaboració de memòria anual.

Nombre de projectes desenvolupats i grau d’èxit.
Elaboració de memòria anual.
Nombre de projectes desenvolupats i grau d’èxit.
Elaboració de memòria anual.

Programa 2.1. Implementar polítiques actives d’ocupació i desenvolupar nous programes
de lluita contra l’atur, especialment pels col·lectius més vulnerables
Projecte 7. Establir mesures orientades a la formació i la reinserció laboral de les
persones majors de 45 anys i a les que es troben en situació d’atur de llarga durada
Projecte 8. Implementar el conjunt de programes de Garantia Juvenil per tal
d’ajudar a millorar l’ocupabilitat de la població jove i la seva inserció en el mercat
de treball.
Projecte 9. Desenvolupar i consolidar programes propis que responguin de forma
precisa a problemàtiques detectades en el territori no cobertes per altres
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Persones detectades / persones inserides al
mercat de treball.

Persones detectades / persones reinserides al
mercat de treball.
Persones detectades / persones inserides al
mercat de treball.

Línia Estratègica 2. Millorar l’ocupabilitat i les capacitats professionals de la població

Programa 1.2. Impulsar i participar en xarxes de cooperació internacional en temes
estratègics per a la ciutat.
Projecte 4. Impulsar accions de promoció econòmica en el marc de la Cimera de
Ciutats per a l’Alta Velocitat i del corredor mediterrani
Projecte 5. Impulsar accions de promoció econòmica en el marc de Xarxa de ciutats
europees en l’àmbit del projecte "Centralitat dels territoris”
Projecte 6. Impulsar projectes en relacionats amb les xarxes de col·laboració
transfrontereres en el marc de l’Euroregió.

Programa 1.1. Articular els diferents actors econòmics i socials del territori per crear
sinergies de treball i impulsar accions estratègiques conjuntes
Projecte 1. Desenvolupar l'Agència de Promoció Econòmica com a espai de
concertació a través de taules sectorials.
Projecte 2. Articular un treball conjunt amb els actors econòmics i institucionals
d'àmbit supramunicipal per crear noves sinergies i establir estratègies conjuntes.
(Municipis àrea urbana, Diputació, UdG, Parc Científic i Tecnològic...)
Projecte 3. Formació i transferència

Línia Estratègica 1. Articular i connectar els actors del territori i participar en circuits de cooperació a altres escales

Indicador de seguiment

Nombre de persones en seguiment. Nombre de
contractes. Nombre de contractes segons
tipologia i sector.

Nombre de cursos realitzats, Nombre assistents,
Nombre persones reinserides al mercat de treball.
Cicles formatius realitzats, percentatge oferta
formació en sectors estratègics, Nombre de
matriculats, nombre persones reinserides al
mercat de treball.
Nombre de cursos realitzats, nombre assistents.

Persones detectades / persones inserides al
mercat de treball.
Concreció de sistema de captació de dades.
Nombre de reunions de treball/seguiment
realitzades amb agents
Nombre de cursos realitzats, Nombre assistents,
percentatge assistència.

Projecte 18. Promocionar el cooperativisme com a forma de desenvolupar
projectes i capacitats de l’emprenedoria.

Programa 3.1. Donar suport a l’emprenedoria
Projecte 17. Donar suport a l’emprenedoria a partir dels diferents programes
establerts.
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Nombre de persones en seguiment. Nombre de
d’empreses creades. Nombre empreses en
seguiment.
Nombre de persones en seguiment. Nombre de
d’empreses en xarxa de contactes.

Línia Estratègica 3. Potenciar l'activitat econòmica a través del suport a l’emprenedoria, el talent i la innovació
reforçant la projecció de la ciutat

Projecte 15. Ajudar a desenvolupar les competències en TIC, en llengües i
competències tranversals dels diferents grups de població.
Projecte 16. Potenciar els sistemes de orientació, acompanyament i intermediació,
laboral.

programes.
Projecte 10. Desenvolupar programes orientats a afrontar problemàtiques
específiques de barris.
Projecte 11. Reforçar els mecanismes de treball i de coordinació en matèria
laboral, tant interna (diferents serveis municipals) com amb altres agents del
territori, per tal de poder detectar i arribar millor als diversos col·lectius.
Projecte 12. Orientació comercial en la formació tant a elements transversals en
altres formacions ocupacionals, com a formació específica
Programa 2.2. Ajudar a millorar les competències i capacitats professionals de la
població responent a les demandes del mercat de treball
Projecte 13. Consolidar i millorar la bateria d’accions formatives ocupacionals
realitzades al territori.
Projecte 14. Establir, amb els diferents actors del territori implicats, un bon sistema
de formació professional que respongui a les necessitats del territori

Assolir el títol.

Nombre d’empreses sector. Indicadors projecte
PECTs.

Projecte 25. Incrementar la competitivitat del comerç a través de l’impuls de les
noves tecnologies i de formacions específiques pel sector.

Programa 5.1. Potenciar una oferta comercial rica, diversificada i moderna, que generi
activitat econòmica i promogui un entorn competitiu.
Projecte 24. Fomentar un comerç de qualitat a través de la promoció i la cohesió
de sector.

Línia Estratègica 5. Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador

Programa 4.3. Posicionament competitiu de la imatge de Girona entorn al seu sector
turístic.
Projecte 23. Elaboració del pla estratègic de turisme

Programa 4.2. Activar el potencial dels espais industrials per impulsar el sector i atreure
inversions
Projecte 22. Impulsar les accions i eines proposades des del Programa operatiu
per a la promoció i captació d’inversions de l’àrea urbana de Girona (Invest In).

Programa 4. 1. Identificar el teixit industrial del territori, les seves potencialitats i
interrelacions
Projecte 21. Conèixer i impulsar les relacions intersectorials del teixit empresarial.
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Nombre de reunions de taules sectorials. Nombre
d'accions executades. Concreció del manual de
bones
pràctiques.
Nombre
d'accions
promocionals.
Ratio presència de noves tecnologies en
empreses de comerç.
Nombre de programes de formació específics i

Redacció del pla.

Nombre d’empreses en seguiments. Nombre
d’empreses instal·lades. Nombre d'accions de
comercialització realitzades.

Nombre d’empreses en xarxa. Nombre d’accions
comunes. Disponibilitat de bases de dades pròpia.

Línia Estratègica 4. Potenciar els sectors productius, la competitivitat del territori i l’atracció d’inversions

Programa 3.2. Donar suport a la creativitat i a la innovació a partir de projectes
estratègics en les indústries creatives i culturals
Projecte 19. Fomentar les indústries culturals i creatives com a un sector estratègic
de Girona i el seu entorn urbà a partir del treball amb els diferents agents per crear
un projecte d'Especialització i competitivitat territorial (PECT).
Projecte 20. Girona capital europea de la cultura.

Projecte 34. Gestió de l’inventari de locals comercials buits.

Projecte 33. Promoció del comerç de proximitat als barris.

Programa 5.3. Impulsar actuacions comercials per afavorir la cohesió social i territorial i
potenciar una ocupació de qualitat en el sector comercial.
Projecte 32. Elaborar un programa operatiu de regeneració econòmica i comercial
als barris i zones amb menys activitat comercial.

Projecte 31. Establir serveis per oferir una atenció de qualitat per part dels
comerços a turistes i visitants .

Projecte 27. Coordinar amb el sector, un pla de dinamització del comerç del
Mercat del Lleó
Projecte 28. Dissenyar amb el sector un pla de dinamització i de priorització
d’actuacions per a la millora dels Mercats ambulants.
Projecte 29. Servei aparadorisme i interiorisme, amb acord amb dissenyadors
d'aparadors per tiquets d'assessorament gratuïts per a comerciants
Programa 5.2. Promoure l’enfortiment de les relacions entre el comerç i el sector turístic
Projecte 30. Impuls d’itineraris turístics comercials. Girona Shopping Line.

Projecte 26. Suport a l’empresa i l’emprenedoria del sector comerç.
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Nombre de noves empreses de comerç en
aquests espais, nombre d'accions executades,
document de programa operatiu.
Percentatge d'empreses de comerç associades,
actuacions
realitzades
en
barreres
arquitectòniques, nombre d'escolars participants
en programa "escola i comerç".
Disponibilitat de sistema de seguiment d'activitat
d'espais buits, espais amb actuacions fetes en
matèria de discontinuïtat comercial.

Disponibilitat
informe
itineraris
turístics,
actuacions fetes en Girona Shopping, nombre
d'actuacions fetes en senyalització.
Nombre d'operacions fetes en Hansfree, accions
formatives en capacitació idiomàtica, nombre
d'actuacions
col·laboratives
turístiques
executades.

nombre d'inscrits.
Noves empreses sector comerç,
projectes
concretats amb servei Reempresa, disponibilitat
de cens i sistema de monitorització.
Disponibilitat del Pla nombre d'actuacions
reflectides en el pla executades.
Taules de treball realitzades, nombre d'accions
executades de Pla de Dinamització
Nombre d’assessoraments realitzats. Nombre de
projectes realitzats.

Programa 6.1. Impulsar actuacions per tal de millorar d’optimitzar l’eficiència de les
accions desenvolupades per l’àrea així com millorar els sistemes de comunicació interns i
externs.
Projecte 35. Consolidar l'estructura organitzativa disminuint l'eventualitat del
personal en projectes de llarg recorregut com Girona Actua. Adaptar les
possibilitats a les futures normatives de contractació per a l'Administració
Projecte 36. Establir un pla de comunicació intern a l'àrea amb l'elaboració d'un
sistema d'indicadors permanent que millori el caràcter anual de la presentació dels
programes
Projecte 37. Crear sistema de comunicació i publicitat conjunt de les accions de
l'àrea per concentrar la promoció de les accions i establir una presència permanent
a les xarxes socials. Foment de la participació i treball 2.0
Projecte 38. Crear el programa de seguiment i accés a fons de finançament públic i
subvencions
Programa 6.2. Crear i potenciar el servei a empresa i al sector privat dins l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació
Projecte 39. Establir les bases per a la creació de l'oficina d'empresa. Servei
avançat de suport a l'empresa. Sistema d'assessorament permanent amb
assistència directa a l'empresa, suport i simplificació a la tramitació. Accés a ajuts i
subvencions
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Nombre d’empreses en assessorament. Nombre
de tràmits realitzats segmentat per temes.

Nombre de persones en seguiment a les xarxes,
increments totals en programes realitzats,
nombre d'empresaris ambaixadors.
Nombre de fons en seguiment. Euros anuals
obtinguts.

Els determinats per les àrees, disponibilitat de
base de dades.

Personal Àrea fix respecte total de personal.
Distribució contractual segons durada contractes.

Línia Estratègica 6. Potenciar L’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de Girona. Servei empresa

3.3.- Estructura pressupostària

A continuació es mostra l'estructura pressupostaria que tenen els diferents projectes. En
alguns casos, en especial en relació al projecte 35, pot tenir una incidència indirecte en
els imports pressupostats en altres projectes.

Import
pressupostat
Línia Estratègica 1. Articular i connectar els actors del territori i
participar en circuits de cooperació a altres escales
Programa 1.1. Articular els diferents actors econòmics i socials
del territori per crear sinergies de treball i impulsar accions
estratègiques conjuntes
Projecte 1. Desenvolupar l'Agència de Promoció
Econòmica com a espai de concertació a través de taules
sectorials.
Projecte 2. Articular un treball conjunt amb els actors
econòmics i institucionals d'àmbit supramunicipal per
crear noves sinergies i establir estratègies conjuntes.
(Municipis àrea urbana, Diputació, UdG, Parc Científic i
Tecnològic...)
Projecte 3. Formació i transferència
Programa 1.2. Impulsar i participar en xarxes de cooperació
internacional en temes estratègics per a la ciutat.
Projecte 4. Impulsar accions de promoció econòmica en el
marc de la Cimera de Ciutats per a l’Alta Velocitat i del
corredor mediterrani

Projecte 5. Impulsar accions de promoció econòmica en el
marc de Xarxa de ciutats europees en l’àmbit del projecte
"Centralitat dels territoris”

Projecte 6. Impulsar projectes en relacionats amb les
xarxes de col·laboració transfrontereres en el marc de
l’Euroregió.

10.000 € anuals

2.000 € anuals

30.000 € anuals

2.000€ anuals i
en funció de
projectes
conjunts dins del
marc de la
Cimera
2.000€ anuals i
en funció de
projectes
conjunts dins del
marc de la xarxa.
2.000 € anuals i
en funció de
projectes
acceptat

Línia Estratègica 2. Millorar l’ocupabilitat i les capacitats
professionals de la població
Programa 2.1. Implementar polítiques actives d’ocupació i
desenvolupar nous programes de lluita contra l’atur,
especialment pels col·lectius més vulnerables
Projecte 7. Establir mesures orientades a la formació i la

250.000 € anuals
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reinserció laboral de les persones majors de 45 anys i a les
que es troben en situació d’atur de llarga durada
Projecte 8. Implementar el conjunt de programes de
Garantia Juvenil per tal d’ajudar a millorar l’ocupabilitat
de la població jove i la seva inserció en el mercat de
treball.
Projecte 9. Desenvolupar i consolidar programes propis
que responguin de forma precisa a problemàtiques
detectades en el territori no cobertes per altres
programes.
Projecte 10. Desenvolupar programes orientats a afrontar
problemàtiques específiques de barris.
Projecte 11. Reforçar els mecanismes de treball i de
coordinació en matèria laboral, tant interna (diferents
serveis municipals) com amb altres agents del territori,
per tal de poder detectar i arribar millor als diversos
col·lectius.
Projecte 12. Orientació comercial en la formació tant a
elements transversals en altres formacions ocupacionals,
com a formació específica
Programa 2.2. Ajudar a millorar les competències i capacitats
professionals de la població responent a les demandes del
mercat de treball
Projecte 13. Consolidar i millorar la bateria d’accions
formatives ocupacionals realitzades al territori.

Projecte 14. Establir, amb els diferents actors del territori
implicats, un bon sistema de formació professional que
respongui a les necessitats del territori
Projecte 15. Ajudar a desenvolupar les competències en
TIC, en llengües i competències tranversals dels diferents
grups de població.
Projecte 16. Potenciar els sistemes de orientació,
acompanyament i intermediació, laboral.

1.200.000 € anuals

250.000 € anuals

1.020.000 € anuals

0€
En funció dels
mòduls formatius
que s’organitzin

En funció dels
programes
concrets que es
desenvolupin
10.000 €

En funció dels
cursos i mòduls
formatius
organitzats
70.000 € anuals

Línia Estratègica 3. Potenciar l'activitat econòmica a través del
suport a l’emprenedoria, el talent i la innovació reforçant la
projecció de la ciutat
Programa 3.1. Donar suport a l’emprenedoria
Projecte 17. Donar suport a l’emprenedoria a partir dels
diferents programes establerts.
Projecte 18. Promocionar el cooperativisme com a forma
de desenvolupar projectes i capacitats de l’emprenedoria.
Programa 3.2. Donar suport a la creativitat i a la innovació a
partir de projectes estratègics en les indústries creatives i
culturals
Projecte 19. Fomentar les indústries culturals i creatives
com a un sector estratègic de Girona i el seu entorn urbà a
partir del treball amb els diferents agents per crear un
projecte d'Especialització i competitivitat territorial

120.000 €
anuals
5.000 €
anuals

20.000 € redacció
projecte i
3.000.000 €
desenvolupament
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(PECT).
Projecte 20. Girona capital europea de la cultura.

de projectes
20.000 €

Línia Estratègica 4. Potenciar els
sectors productius, la
competitivitat del territori i l’atracció d’inversions
Programa 4. 1. Identificar el teixit industrial del territori, les
seves potencialitats i interrelacions
Projecte 21.
Conèixer i impulsar les relacions
intersectorials del teixit empresarial.
Programa 4.2. Activar el potencial dels espais industrials per
impulsar el sector i atreure inversions
Projecte 22. Impulsar les accions i eines proposades des
del Programa operatiu per a la promoció i captació
d’inversions de l’àrea urbana de Girona (Invest In).
Programa 4.3. Posicionament competitiu de la imatge de Girona
entorn al seu sector turístic.
Projecte 23. Elaboració del pla estratègic de turisme

15.000 € anuals

15.000 € anuals

50.000 €

Línia Estratègica 5. Promoure un comerç modern, competitiu i
cohesionador
Programa 5.1. Potenciar una oferta comercial rica, diversificada i
moderna, que generi activitat econòmica i promogui un entorn
competitiu.
Projecte 24. Fomentar un comerç de qualitat a través de
la promoció i la cohesió de sector.
Projecte 25. Incrementar la competitivitat del comerç a
través de l’impuls de les noves tecnologies i de formacions
específiques pel sector.
Projecte 26. Suport a l’empresa i l’emprenedoria del
sector comerç.
Projecte 27. Coordinar amb el sector, un pla de
dinamització del comerç del Mercat del Lleó
Projecte 28. Dissenyar amb el sector un pla de
dinamització i de priorització d’actuacions per a la millora
dels Mercats ambulants.
Projecte 29. Servei aparadorisme i interiorisme, amb
acord amb dissenyadors d'aparadors per tiquets
d'assessorament gratuïts per a comerciants
Programa 5.2. Promoure l’enfortiment de les relacions entre el
comerç i el sector turístic
Projecte 30. Impuls d’itineraris turístics comercials. Girona
Shopping Line.
Projecte 31. Establir serveis per oferir una atenció de
qualitat per part dels comerços a turistes i visitants .
Programa 5.3. Impulsar actuacions comercials per afavorir la
cohesió social i territorial i potenciar una ocupació de qualitat en
el sector comercial.
Projecte 32. Elaborar un programa operatiu de
regeneració econòmica i comercial als barris i zones amb
menys activitat comercial.

30.000 € anuals
20.000 € anuals

20.000 € anuals
45.000 €
10.000 €

15.000 € anuals

35.000 € anuals
50.000 € anuals

50.000 € i en
funció de les
accions
proposades pel
programa
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Projecte 33. Promoció del comerç de proximitat als barris.

Projecte 34. Gestió de l’inventari de locals comercials
buits.

operatiu
25.000 € anuals i
en funció
programa de
supressió de
barreres
arquitectòniques.
35.000 € anuals

Línia Estratègica 6. Potenciar L’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació de Girona. Servei empresa
Programa 6.1. Impulsar actuacions per tal de millorar
d’optimitzar l’eficiència de les accions desenvolupades per l’àrea
així com millorar els sistemes de comunicació interns i externs.
Projecte 35. Consolidar l'estructura organitzativa
disminuint l'eventualitat del personal en projectes de llarg
recorregut com Girona Actua. Adaptar les possibilitats a
les futures normatives de contractació per a
l'Administració
Projecte 36. Establir un pla de comunicació intern a l'àrea
amb l'elaboració d'un sistema d'indicadors permanent
que millori el caràcter anual de la presentació dels
programes
Projecte 37. Crear sistema de comunicació i publicitat
conjunt de les accions de l'àrea per concentrar la
promoció de les accions i establir una presència
permanent a les xarxes socials. Foment de la participació i
treball 2.0
Projecte 38. Crear el programa de seguiment i accés a
fons de finançament públic i subvencions
Programa 6.2. Crear i potenciar el servei a empresa i al sector
privat dins l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
Projecte 39. Establir les bases per a la creació de l'oficina
d'empresa. Servei avançat de suport a l'empresa. Sistema
d'assessorament permanent amb assistència directa a
l'empresa, suport i simplificació a la tramitació. Accés a
ajuts i subvencions

En funció del
personal
d’estructura que
es creï
5.000 € anuals

5.000 € anuals

5.000 € anuals

15.000 € anuals
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3.4.- Fitxes de projectes

3.4.1.- Línia estratègica 1

Línia 1: Articular i connectar els actors del territori i participar en circuits de cooperació a
altres escales.
Programa 1.1. Articular els diferents actors econòmics i socials del territori per crear
sinèrgies de treball i impulsar accions estratègiques conjuntes.

Projecte 1. Desenvolupar l'Agència de Promoció Econòmica com a espai de concertació a
través de taules sectorials.
Objectiu específic: Dotar a l’Agència de Promoció Econòmica de l’estructura de funcionament
continuada. Establir el seguiment de l’execució dels projectes de ciutat per mitjà de la
constitució de taules sectorials .
Activitats a desenvolupar:

a) Consolidar l’Agència de Promoció Econòmica. Establir els mecanismes de participació i els
calendaris de seguiment.
b) Establir els projectes a desenvolupar amb la participació de l’Agència.
c) Crear les diferents taules sectorials pendents:
- Taula: Promoció de la ciutat (Cultura, Comerç i Turisme).
- Taula: Ocupació i Empresa.
Resultats esperats:
- Constitució i posada en funcionament de les taules de treball.
- Elaborar projectes amb la col·laboració público-privada i consensuats amb els agents del
territori.
- Creació d’un espai de coneixement.
- Priorització de projectes segons necessitats.
- Visió de conjunt per la totalitat de l’àmbit de l’àrea urbana de Girona.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea Instruments disponibles: Base de dades
de Promoció Econòmica i Ocupació i àrees de l’Agència de Promoció Econòmica
relacionades.
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Actors responsables: Ajuntament de Girona i Destinataris: Agents integrats a l’Agència.
resta d’entitats que formen l’agència de El conjunt de la ciutat.
Promoció Econòmica.
Pressupost estimat: 10.000 € anuals

Fonts de finançament: Internes

Calendari: Creació noves taules de treball inici Indicadors de seguiment: Nombre de
projectes desenvolupats. Elaboració de
2016.
memòria anual.

Línia 1: Articular i connectar els actors del territori i participar en circuits de cooperació a altres
escales.
Programa 1.1. Articular els diferents actors econòmics i socials del territori per crear sinèrgies
de treball i impulsar accions estratègiques conjuntes.

Projecte 2. Articular un treball conjunt amb els actors econòmics i institucionals d'àmbit
supramunicipal per crear noves sinèrgies i establir estratègies conjuntes.
Objectiu específic: Crear sistema de treball conjunt entre els municipis de l’àrea urbana,
Diputació, Parc Científic i Tecnològic i Universitat, per tal que les accions de desenvolupament a
executar obtinguin un abast territorial més enllà de les estructures municipals, a fi i efecte
d’assolir objectius comuns de territori i demarcació.
Activitats a desenvolupar:

a) Consolidar les relacions entre els municipis de l’àrea urbana i crear una fórmula de
coordinació territorial permanent on es tractin els projectes comuns de desenvolupament.
Prendre com a punt de partida la reunió de 25/03/15 impulsada per l’Ajuntament de Girona amb
els 13 municipis de l’àrea.
b) Incloure els principals agents d’àmbit supramunicipal de l’entorn: Diputació de Girona,
Universitat, Parc tecnològic, etc....
c) Establir projectes de treball concrets. Ex:
- Arribada i optimització del TAV
- Mobilitat urbana
- Promoció de l’activitat econòmica i de l’ocupació.
Resultats esperats:
- Desenvolupar estratègies i projectes conjunts amb visió àmplia de territori.
- Relació continuada i fluïda entre municipis. Creació de sinèrgies.
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- Priorització de projectes segons necessitats.
- Visió de conjunt per la totalitat de l’àmbit de l’àrea urbana de Girona.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i tècnics promoció
econòmica resta municipis.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Pressupost estimat: 2.000 € anuals.

Promoció

i Destinataris: Ajuntament de Girona i resta
de territori de l’entorn.
Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona i agents implicats per cofinançament
d'actuacions concretes.

Calendari: Inici 2016 i de caràcter continu, amb Indicadors de seguiment: Nombre de
projectes desenvolupats i grau d’èxit.
actualització periòdica de la informació.
Elaboració de memòria anual.

Línia 1: Articular i connectar els actors del territori i participar en circuits de cooperació a altres
escales.
Programa 1.1. Articular els diferents actors econòmics i socials del territori per crear sinèrgies
de treball i impulsar accions estratègiques conjuntes.

Projecte 3. Formació i transferència.

Objectiu específic: Treball conjunt amb la Universitat de Girona per tal de crear sinèrgies i
estratègies comunes. Desenvolupament i reactivació del Parc Científic i Tecnològic.
Activitats a desenvolupar:

a) Consolidar les relacions l’Ajuntament de Girona i la Universitat per tal de col·laborar i
desenvolupar projectes conjunts.
b) Seguir implicats en la reactivació i viabilitat del Parc Científic i Tecnològic de Girona.
c) Col·laborar en la valoració d’un pla de viabilitat, reorientació i optimització dels espais.
d) Col·laborar amb la Universitat de Girona per crear sinèrgies entre els plans d'estudis i les
necessitats reals de les empreses del territori.
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Resultats esperats:

- Millora del grau de coneixement de les accions formatives.
- Desenvolupar estratègies i projectes conjunts.
- Potenciar l’acció vers I+D i projectes innovadors.
- Priorització de projectes segons necessitats.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i personal de l' Dades Universitat i Parc Tecnològic
Universitat de Girona i Parc Científic i Tecnològic.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Pressupost estimat: 30.000 € anuals.

Promoció

i Destinataris: Ajuntament
Universitat i Parc Tecnològic

de

Girona,

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona i Universitat de Girona.

Calendari: Acció parcialment ja iniciada i de Indicadors de seguiment: Nombre de
caràcter continu, amb actualització periòdica de la projectes desenvolupats i grau d’èxit.
informació.
Elaboració de memòria anual.

Línia 1: Articular i connectar els actors del territori i participar en circuits de cooperació a altres
escales.
Programa 1.2. Impulsar i participar en xarxes de cooperació internacional en temes estratègics
per a la ciutat.

Projecte 4. Impulsar accions de promoció econòmica en el marc de la Cimera de Ciutats per a
l’Alta Velocitat i del corredor mediterrani.
Objectiu específic: Optimitzar i maximitzar l’impacte de l’arribada del tren d’Alta Velocitat a la
ciutat de Girona, aprofitament per la promoció de la ciutat i desenvolupament de sectors
econòmics com el turisme, comerç o negocis entre d’altres.
Elaborar totes les accions i estratègies necessàries al territori per estar 100% adaptats i preparats
per a l’arribada del corredor mediterrani.
Activitats a desenvolupar:

a) Realitzar anàlisi per a identificar les mancances en relació al servei que ofereix el TAV per
reivindicar una oferta dels serveis ferroviaris (freqüències, horaris, tarifes, ...) en coherència amb
el potencial de demanda del corredor transfronterer.
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b) Continuar en el marc de col·laboració amb les principals ciutats relacionades dins el marc de la
Cimera de Ciutats per a l’Alta Velocitat.
c) Executar les activitats proposades dins la Cimera de ciutats per l’Alta Velocitat.
d) Elaborar estratègies de promoció de la ciutat entorn a les principals rutes i parades
estratègiques tant en l’àmbit estatal com en els recorreguts europeus.
e) Treballar dins l’Agencia de Promoció Econòmica i les diferents taules el projecte corredor
mediterrani per tal de respondre anticipadament a les necessitats i oportunitats que el projecte
aportarà a la demarcació.
Resultats esperats:

- Disposar de les eines necessàries per la promoció de la ciutat entorn a les oportunitats del TAV.
- Desenvolupar estratègies i projectes conjunts amb visió àmplia de territori.
- Obertura a mercats no regionals amb visió europea de treball.
- Adaptació dels recursos i elaboració d’estratègies “PRE” per a l’arribada del corredor
mediterrani.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
UMAT. Gabinet d'Estudis Socials i Europeus
Promoció Econòmica i Ocupació.
de l’Ajuntament de Girona
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: El conjunt de la ciutat.

Pressupost estimat: 2.000€ anuals i en funció de Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona i en funció de projectes conjunts
projectes conjunts dins del marc de la Cimera.
dins del marc de la Cimera.
Calendari: Acció ja iniciada i de caràcter continu, Indicadors de seguiment: Resultats sobre
informe del TAV i indicadors resultants
amb actualització periòdica de la informació.
segons estratègies.
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Línia 1: Articular i connectar els actors del territori i participar en circuits de cooperació a altres
escales.
Programa 1.2. Impulsar i participar en xarxes de cooperació internacional en temes estratègics
per a la ciutat.

Projecte 5. Impulsar accions de promoció econòmica en el marc de Xarxa de ciutats europees
en l’àmbit del projecte "Centralitat dels territoris”.
Objectiu específic: Promoció d’estratègies comunes per al desenvolupament de les ciutats
mitjanes, turístiques amb aeroports (amb escales d’aerolínies de baix cost) i properes a grans
metròpolis, per esdevenir destinacions d’excel·lència per a un turisme internacional de major
durada que impliqui el territori urbà i l’entorn.
Activitats a desenvolupar:

a) Identificar les estratègies de promoció de ciutats amb les característiques similars dins l’àmbit
del projecte “Centralitat dels territoris”
b) Impulsar accions conjuntes amb l’Agència de Promoció Econòmica per la promoció i
potenciació de l’Aeroport.
c) Obrir estratègies i accions a la resta d’agents implicats del territori: Diputació, Patronat de
Turisme, agents turístics Costa-Brava, Pirineus, turisme de negocis, etc....
d) Desenvolupar projectes de desenvolupament amb diferents ciutats europees que integren la
xarxa per tal de compartir experiències i bones pràctiques.
e) Col·laboració juntament amb la Universitat de Girona en l’organització de la trobada de la
xarxa a Girona prevista per 2017.
Resultats esperats:

- Activar el desenvolupament econòmic entorn a l’Aeroport de Girona.
- Desenvolupar estratègies i projectes conjunts compartint experiències amb ciutats europees de
les mateixes característiques.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies, de
Promoció Econòmica i Ocupació. Valoració de l’Aeroport de Girona i de la Universitat de
necessitats.
Girona.
Actors responsables: Àrea de Promoció i Destinataris: El conjunt de la ciutat i del
Ocupació, Universitat de Girona i Aeroport de territori de l’entorn.
Girona.
Pressupost estimat: 2.000€ anuals i en funció de Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona, Universitat de Girona i Aeroport de
projectes conjunts dins del marc de la xarxa.
Girona.
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Calendari: Inici 2016 i de caràcter continu.

Indicadors de seguiment: Evolució dels
indicadors de seguiment del mateix
aeroport.

Línia 1: Articular i connectar els actors del territori i participar en circuits de cooperació a altres
escales.
Programa 1.2. Impulsar i participar en xarxes de cooperació internacional en temes estratègics
per a la ciutat.

Projecte 6. Impulsar projectes en relacionats amb les xarxes de col·laboració transfrontereres
en el marc de l’Euroregió.
Objectiu específic: Participació en programes de cooperació internacional amb finançament
europeu per al desenvolupament de territoris transfronterers. Establir marcs de col·laboració
europeus.
Activitats a desenvolupar:

a) Identificar els potencials territoris o ciutats en l’àmbit transfronterer amb qui desenvolupar
accions comunes de desenvolupament i promoció del territori.
b) Potenciar les accions amb les principals ciutats del sud de França (Catalunya Nord) amb
especial rellevància a Perpinyà per programar projectes conjunts. Cal tenir en compte l’elevat
potencial del visitant procedent de la Catalunya Nord.
c) Emmarcar projectes dins els condicionants marcats pel Programa de Cooperació Territorial
INTERREG V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020)
Resultats esperats:

- Obrir els projectes territorials a nivell europeu.
- Promoció de la ciutat a ubicacions i mercats estratègics.
- Establir vincles de col·laboració permanents amb territoris amb necessitats similars.
- Obtenció de finançament europeu per a projectes estratègics.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Gabinet d'Estudis Socials i Europeus de
Promoció Econòmica.
l’Ajuntament de Girona
Actors

responsables:

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: El conjunt de la ciutat i el seu
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Ocupació.

entorn.

Pressupost estimat: 2.000 € anuals i en funció de Fonts de finançament:
projectes acceptats .
Girona i POCTEFA (65%)

Ajuntament de

Calendari: A partir de 2016 segons calendari anual Indicadors de seguiment: Nombre de
sol·licituds de projecte enviades, i taxa
de convocatòries.
d'èxit sol·licitud/concessió.

3.4.1.- Línia estratègica 2

Línia 2: Millorar l’ocupabilitat i les capacitats professionals de la població.
Programa 2.1. Implementar polítiques actives d’ocupació i desenvolupar nous programes de
lluita contra l’atur, especialment pels col·lectius més vulnerables.

Projecte 7. Establir mesures orientades a la formació i la reinserció laboral de les persones
majors de 45 anys i a les que es troben en situació d’atur de llarga durada.
Objectiu específic: Establir els mecanismes i accions concretes per a la lluita contra l’atur en dos
dels segments detectats que són dels que més pateixen les conseqüències de la situació
econòmica: Aturats majors de 45 anys i aturats de llarga durada (+de 2 anys).
Activitats a desenvolupar:

a) Identificar via SMO i Serveis Socials les persones del perfil amb les seves característiques
individuals.
b) Adaptar els perfils obtinguts, als plans de formació i cursos d’adaptació proposats per
l’Administració. Proposta formativa. Reciclatge de currículums.
c) Accions transversals concretes per al suport a la recerca de feina. Acció psicològica i
d’autoestima.
d) Acció directa envers el mercat de treball. Recerca d’ofertes de feina i reorientació laboral de
les persones detectades.
Resultats esperats:
- Reinserció laboral de perfils d’aturats de llarga durada.
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- Reincorporar al mercat de treball persones que per temps sense feina puguin trobar-se en
problemes de situació de pobresa.
- Reorientació laboral per a persones de + de 45 anys i amb edat òptima encara per a la
reubicació en el mercat de treball.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació. SMO i Serveis Dades Serveis Socials.
Socials.
Actors responsables: Àrea de Promoció i Ocupació Destinataris: Persones aturades majors de
i Àrea de Serveis Socials.
45 anys i aturats de llarga durada.
Pressupost estimat: 250.000 € anuals.

Fonts de finançament:
Girona.

Ajuntament de

Calendari: Inici 2016 i acció de caràcter continu Indicadors de seguiment: Persones
detectades / persones reinserides al mercat
fins avaluar resultats.
de treball.

Línia 2: Millorar l’ocupabilitat i les capacitats professionals de la població.
Programa 2.1. Implementar polítiques actives d’ocupació i desenvolupar nous programes de
lluita contra l’atur, especialment pels col·lectius més vulnerables.

Projecte 8. Implementar el conjunt de programes de Garantia Juvenil per tal d’ajudar a
millorar l’ocupabilitat de la població jove i la seva inserció en el mercat de treball.
Objectiu específic: Consolidar les accions resultants dels programes de Garantia Juvenil amb
l’objectiu d’incorporar al mercat de treball la població més jove (16-29 anys), que no té feina ni
està formant-se.
Activitats a desenvolupar:

a) Identificar via SMO i Serveis Socials les persones les persones del perfil amb les seves
característiques individuals.
b) Adaptar els perfils obtinguts, als plans de formació i cursos d’adaptació proposats per
l’Administració. Proposta formativa per a la població detectada.
c) Desenvolupar el programa “Fem Ocupació per a Joves”
d) Consolidar el programa “Joves per l’Ocupació”
e) Activació dels “Programes Integrals” destinats a la població juvenil.
199

f) Seguiment i potenciació dels “Projectes Singulars” amb la participació de menors de 30 anys.
Resultats esperats:
- Primera incorporació al mercat de treball de joves.
- Adaptació de les capacitats formatives i currículums del segment juvenil.
- Recerca de feines estables per a joves menors de 30 anys.
- Millora del futur i benestar de perfils que només amb l’entrada al mercat de treball veuran
completament variada en positiu la seva situació actual.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació. SMO i Serveis Dades SMO. Dades Serveis Socials.
Socials.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

Pressupost estimat: 1.200.000 € anuals.

i Destinataris: Població jove de 16-29 anys
amb dificultats d’inserció al mercat laboral
de Girona i el seu entorn
Fonts de finançament: SOC i Ajuntament de
Girona.

Calendari: Inici 2016 i acció de caràcter continu Indicadors de seguiment:
Persones
fins avaluar resultats, amb actualització periòdica detectades / persones inserides al mercat
de la informació.
de treball.

Línia 2: Millorar l’ocupabilitat i les capacitats professionals de la població.
Programa 2.1. Implementar polítiques actives d’ocupació i desenvolupar nous programes de
lluita contra l’atur, especialment pels col·lectius més vulnerables.

Projecte 9. Desenvolupar i consolidar programes propis que responguin de forma precisa a
problemàtiques detectades en el territori no cobertes per altres programes.
Objectiu específic: Elaborar els programes necessaris resultants de la diagnosi del pla estratègic,
de les prospeccions de Serveis Socials, CIL i SMO i que actualment no estan coberts pels plans i
finançament previstos pel SOC o altres entitats. Realització de les accions directament des de
l’Àrea de Promoció Econòmica amb actuacions molt concretes en matèria d’ocupació i
finançament propi.
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Activitats a desenvolupar:

a) Identificar les necessitats no cobertes pels actuals plans d’ocupació i programes realitzats fins
a la data. Veure resultats enquesta empresariat, dades Serveis Socials i prospeccions realitzades
pel SMO.
b) Consolidar el programa “Girona Actua” amb l’aportació pròpia de l’Ajuntament de Girona.
Programes d’èxit.
c) Estructurar conjuntament amb la taula del tercer sector el projecte formatiu relacionat amb
hostaleria de “La Rosaleda” per a joves amb risc d’exclusió social.
Resultats esperats:

- Incorporació al mercat de treball de persones per les quals no es realitzaven programes públics
de reinserció.
- Treball i accions concretes amb la teula del tercer sector.
- Aprofitament de les dades de prospecció realitzades pel SMO .
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció i Ocupació. i de Serveis Socials.
Dades SMO. Dades Serveis Socials.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

Pressupost estimat: 250.000 € anuals.

i Destinataris: Col·lectius més vulnerables en
situació de desocupació.
Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona.

Calendari: Acció ja iniciada i acció de caràcter Indicadors de seguiment: Persones
continu fins avaluar resultats, amb actualització detectades / persones inserides al mercat
periòdica de la informació.
de treball.
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Línia 2: Millorar l’ocupabilitat i les capacitats professionals de la població
Programa 2.1. Implementar polítiques actives d’ocupació i desenvolupar nous programes de
lluita contra l’atur, especialment pels col·lectius més vulnerables

Projecte 10.
barris.

Desenvolupar programes orientats a afrontar problemàtiques específiques de

Objectiu específic: Realitzar els programes resultants de les necessitats detectades en barris
concrets amb característiques i condicionants específics. Actuació vers problemàtiques
demogràfiques i perfils detectats en zones concretes.
Activitats a desenvolupar:

a) Identificar les necessitats existents als diferents barris del municipi de Girona i establir plans
d’actuació diferenciats que abordin els problemes concrets.
b) Desenvolupar el projecte ocupació als Barris de Santa Eugènia i Can Gibert.
c) Activar el programa “Joves de Santa Eugènia”
d) Col·laborar en el “Pla Integral del Sector Est” amb propostes dins l’àmbit de l’ocupació i la
dinamització econòmica.
Resultats esperats:

- Millora del benestar en barris on es detecta més perill d’exclusió social o risc de pobresa.
- Col·laboració en el creixement sostenible de la ciutat.
- Aprofitament dels recursos provinents dels Plans de Barris.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades SMO i
Promoció Econòmica i Ocupació. SMO i Serveis Serveis Socials.
Socials.
Actors responsables: Àrea de Promoció i Ocupació Destinataris: La població més vulnerable
i Àrea Serveis Socials.
dels diferents barris de la ciutat.
Pressupost estimat: 1.020.000 € anuals.

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona. SOC.

Calendari: Inici 2016 i de caràcter continu, amb Indicadors de seguiment: Persones
detectades / persones inserides al mercat
avaluació anual dels resultats.
de treball.
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Línia 2: Millorar l’ocupabilitat i les capacitats professionals de la població.
Programa 2.1. Implementar polítiques actives d’ocupació i desenvolupar nous programes de
lluita contra l’atur, especialment pels col·lectius més vulnerables.

Projecte 11. Reforçar els mecanismes de treball i de coordinació en matèria laboral, tant
interna (diferents serveis municipals) com amb altres agents del territori, per tal de poder
detectar i arribar millor als diversos col·lectius.
Objectiu específic: Establir els mecanismes de comunicació permanents, coordinació d’agendes
i programació de projectes i accions amb els diferents agents del territori i àrees internes
relacionades. Consens sobre marc estratègic conjunt. Compartir dades, optimització i eficiència
de la informació.
Activitats a desenvolupar:

a) Creació del sistema periòdic de treball compartit entre les diferents àrees de l’Ajuntament de
Girona i agents externs del territori en matèria d’ocupació. Sistema de compartició de dades,
programes, agendes, accions i indicadors.
b) Consens sobre les estratègies comunes a desenvolupar.
c) Treballar per definir el mapa socioeconòmic de la ciutat.
d) Elaborar el mapa i calendari de subvencions i ajuts per a l'obtenció de finançament. Crear el
mecanisme compartit de seguiment de l'estat de les tramitacions i responsables de les
actuacions.
Resultats esperats:
- Optimitzar la informació obtinguda per cadascuna de les àrees relacionades.
- Coordinar i implementar programes i accions.
- Acció estratègica conjunta. Priorització dels treballs a executar.
- Millora en la recerca i obtenció de finançament.
- Elaboració i promoció de l’agenda comuna en matèria d’ocupació i mercat de treball.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades SMO i
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Serveis Socials. UMAT
relacionades.
Actors responsables: Àrea de
Ocupació. Àrea de Serveis Socials.
Pressupost estimat: 0 €

Promoció

i Destinataris: Ajuntament de Girona i àrees
relacionades i entitats del tercer sector.
Fonts de finançament: -

Calendari: Inici 2016 i de caràcter continu, amb Indicadors de seguiment: Concreció de
sistema de captació de dades. Nombre de
avaluació anual dels resultats.
reunions de treball/seguiment realitzades
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amb agents

Línia 2: Millorar l’ocupabilitat i les capacitats professionals de la població.
Programa 2.2. Ajudar a millorar les competències i capacitats professionals de la població
responent a les demandes del mercat de treball.

Projecte 12. Ajudar a desenvolupar les competències comercials com a matèria transversal
adaptable a qualsevol sector productiu.
Objectiu específic: Introduir la matèria comercial, capacitat per vendre, gestió de vendes,
publicitat i capacitat per a explicar el producte; en totes les accions formatives possibles com a
matèria transversal; tal i com sol·licita l’empresariat com a punt fort dels perfil de llocs de treball
demandats.
Activitats a desenvolupar:

a) Introduir el mòdul “aptituds comercials” en tots els cursos formatius que sigui possible.
b) Coordinació amb l’agrupació d’empresaris amb desenvolupament de la gestió comercial
participants en la l’Agència de Promoció Econòmica.
c) Ajustar mòduls formatius en funció de segments de població i edats. Capacitat transversal.
Resultats esperats:
- Millorar la capacitat dels demandants de feina en matèria comercial
- Millora de la capacitat en la venda de producte, gestió de vendes i aptituds per tal d’augmentar
la presència en el mercat i les possibilitats reals de venda de producte o servei.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Espais de formació.
relacionades. Centres formatius del territori.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Població activa en formació.
Teixit empresarial.

Pressupost estimat:
En funció dels mòduls Fonts de finançament: SOC. Ajuntament de
formatius que s’organitzin.
Girona
Calendari: Inici 2017 i de caràcter continu segons Indicadors de seguiment: Nombre de
cursos realitzats. Nombre assistents,
avaluació dels resultats.
percentatge assistència.
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Línia 2: Millorar l’ocupabilitat i les capacitats professionals de la població
Programa 2.2. Ajudar a millorar les competències i capacitats professionals de la població
responent a les demandes del mercat de treball

Projecte 13. Consolidar i millorar la bateria d’accions formatives ocupacionals realitzades al
territori.
Objectiu específic: Reordenar i activar les accions formatives en matèria de d’ocupació
realitzades al territori. Identificar les accions no cobertes. Adaptar els programes formatius a
l’estructura variable del mercat laboral. Recerca de les oportunitats ofertes per l’empresariat.
Activitats a desenvolupar:

a) Analitzar i valorar mancances i duplicitat, a partir dels resultats d’inserció dels cursos
realitzats, del treball dels prospectors i de l’Enquesta al teixit empresarial.
b) Detectar les necessitats de mà d’obra dels diferents sectors (industrial, comercial,...)
perfils i ocupacions més demandats.

dels

c) Impulsar formacions específiques.
d) Homologar nous certificats de professionalitat.
e) Promocionar el programa Formació a demanda del SOC.
f) Integrar els cursos amb les pràctiques i seguiment en empresa.
Resultats esperats:
- Millorar l’eficiència i la promoció de les accions formatives executades.
- Adaptar el programes a les demandes variants del mercat laboral.
- Realització de formacions concretes amb incidència directa sobre perfils demandats.
- Acció conjunta amb la resta de centres formatius.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees
relacionades.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris:
empresarial.

Població

activa

i

teixit

Pressupost estimat: En funció dels programes Fonts de finançament: SOC. Ajuntament de
concrets que es desenvolupin.
Girona
Calendari: Acció ja iniciada parcialment i de Indicadors de seguiment: Nombre cursos
realitzats. Nombre assistents. Nombre
caràcter continu.
persones reinserides al mercat de treball.

205

Línia 2: Millorar l’ocupabilitat i les capacitats professionals de la població.
Programa 2.2. Ajudar a millorar les competències i capacitats professionals de la població
responent a les demandes del mercat de treball.

Projecte 14. Establir, amb els diferents actors del territori implicats, un bon sistema de
formació professional que respongui a les necessitats del territori.
Objectiu específic: Reordenar i activar les accions formatives en matèria de d’ocupació
realitzades al territori. Coordinació dels programes públics amb les activitats de centres privats i
amb programes dels municipis de l’entorn. Creació de l’agenda única de formació.
Activitats a desenvolupar:

a) Realitzar una proposta conjunta (Empresa, centres educatius, Ajuntament, Generalitat).
b) Crear l’inventari i balanç d’espais disponibles o adaptables per a centres de formació.
c) Crear un directori de les empreses industrials i productives locals amb interès en establir
contractes de formació dual.
d) Crear una agenda única d’accions formatives en matèria d’ocupació amb totes les accions
realitzades pels diferents agents del territori.
e) Integrar l’empresa privada en els programes formatius amb cursos amb pràctiques i
seguiment en empresa.
f) Crear un portal educatiu amb vocació de ciutadania de l'àrea urbana de Girona. Accés a la
informació de les diferents opcions formatives, reglades/no-reglades...
Resultats esperats:
- Millorar l’eficiència i la promoció de les accions formatives executades.
- Elaboració d’estratègies conjuntes en matèria de formació al territori.
- Optimització i eficiència dels espais disponibles
- Acció conjunta amb la resta de centres formatius.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Espais de formació. Centres formatius.
relacionades. Centres formatius del territori.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

Pressupost estimat: 10.000€

de

Promoció

i Destinataris: Població en formació i teixit
empresarial.
Fonts de finançament: SOC. Ajuntament de
Girona.
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Calendari: Inici 2016 i de caràcter continu segons Indicadors de seguiment: Cicles formatius
realitzats, percentatge oferta formació en
avaluació dels resultats.
sectors estratègics, nombre de matriculats,
nombre persones reinserides al mercat de
treball.

Línia 2: Millorar l’ocupabilitat i les capacitats professionals de la població.
Programa 2.2. Ajudar a millorar les competències i capacitats professionals de la població
responent a les demandes del mercat de treball.

Projecte 15. Ajudar a desenvolupar les competències en TIC, en llengües i competències
tranversals dels diferents grups de població.
Objectiu específic: Introduir les tecnologies de la informació TIC i el desenvolupament de les
seves competències com a capacitat transversal en cadascun dels programes formatius a
realitzar per les àrees municipals.
Activitats a desenvolupar:

a) Introduir el mòdul ús de les TIC en tots els cursos formatius que sigui possible.
b) Coordinació amb l’agrupació d’empresaris amb desenvolupament TIC de Girona participants
en la l’Agència de Promoció Econòmica.
c) Ajustar mòduls formatius en funció de segments de població i edats. Capacitat transversal.
Resultats esperats:
- Millorar la capacitat dels demandants de feina en matèria de tecnologies de la informació.
- Millora de la capacitat en l’ús de internet, telefonia mòbil, aplicacions i mòduls i formats
informàtics .
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles:
Població en
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees formació i teixit empresarial.
relacionades. Centres formatius del territori.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Població activa en formació,
centres formatius, teixit empresarial.

Pressupost estimat: En funció dels cursos i Fonts de finançament: Ajuntament de
mòduls formatius organitzats.
Girona, SOC, Catalunya Emprèn.
Calendari: Inici 2016 i de caràcter continu segons Indicadors de seguiment: Nombre de
avaluació dels resultats.
cursos realitzats. Nombre assistents.
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Línia 2: Millorar l’ocupabilitat i les capacitats professionals de la població.
Programa 2.2. Ajudar a millorar les competències i capacitats professionals de la població
responent a les demandes del mercat de treball.

Projecte 16. Potenciar els sistemes de orientació, acompanyament i intermediació laboral.

Objectiu específic: Introduir mesures d’acompanyament d’inserció en el mercat laboral més
enllà de l’orientació. Elaborar polítiques actives de pràctiques a empresa, seguiment de
l’evolució laboral i acompanyament durant els primers períodes de presa de contacte amb el
món laboral. Treball específic i personalitzat.
Activitats a desenvolupar:

a) Potenciar dins les tasques d’orientació laboral, especialment realitzades pel SMO, totes les
accions pertinents encaminades a l’acompanyament en l’entrada al món laboral. Tasques de
seguiment i suport als perfils demandants.
b) Tasca conjunt amb les empreses oferents de feina. Incentivar les pràctiques i seguiment de les
persones inserides als llocs de treball.
c) Actuacions fora dels centres públics amb assistència directa al llocs de treball i empreses amb
vincles col·laboratius.
Resultats esperats:
- Disposada de dades concretes sobre els resultats de inserció laboral en el temps.
- Entrada de l’opinió de l’empresariat en base als perfils aportats.
- Col·laboració pública-privada.
- Millorar l’ajustament dels perfils demandats amb les ofertes reals.
- Millora de l’estabilitat contractual.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades empresaris.
relacionades.
Actors responsables:
Ocupació. SMO.

Àrea

de

Pressupost estimat: 70.000 € anuals.

Promoció

i Destinataris: Població activa en formació,
centres formatius, teixit empresarial.
Fonts de finançament: SOC. Ajuntament de
Girona.

Calendari: Inici 2016 i de caràcter continu segons Indicadors de seguiment: Nombre de
persones en seguiment. Nombre de
avaluació dels resultats.
contractes. Nombre de contractes segons
tipologia i sector.
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3.4.3.- Línia estratègica 3

Línia 3: Potenciar l'activitat econòmica a través del suport a l’emprenedoria, el talent i la
innovació reforçant la projecció de la ciutat.
Programa 3.1. Donar suport a l’emprenedoria.

Projecte 17. Donar suport a l’emprenedoria a partir dels diferents programes establerts.

Objectiu específic: Desenvolupament dels diferents programes en curs, amb potenciació dels
mateixos, amb l’objectiu d’ajudar, acompanyar i fer seguiment dels potencials emprenedors amb
intenció de crear empresa al territori.
Activitats a desenvolupar:

a) Continuar potenciant el programa “Girona Emprèn” amb èxit comprovat de resultats.
b) Desenvolupar el programa “Reempresa” com a nou model d'emprenedoria pel qual un
emprenedor pren testimoni de la propietat i la gestió d'una empresa existent.
c) Creació d'un punt d'assessorament a l'emprenedor/a (PAE) per assessorar i prestar serveis a
les persones emprenedores en la gestió i tramitació telemàtica de constitució i d'inici d'activitat.
d) Treball de seguiment de les activitats realitzades amb un acompanyament a l’emprenedor
durant els tres primers anys de funcionament de les seva nova empresa.
Resultats esperats:
- Creació d’activitat econòmica a partir de noves idees i nous projectes de futur.
- Suport i col·laboració amb l’empresa privada de nova creació.
- Inserció al mercat de treball de perfils aturats amb potencial actiu com a emprenedor.
- Recuperació i reorientació d’empreses amb potencialitat a desaparèixer.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades empresaris.
relacionades.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

Pressupost estimat: 120.000 € anuals.

i Destinataris:
empresarial.

Emprenedoria

i

teixit

Fonts de finançament: Catalunya Emprèn.
Ajuntament de Girona.

Calendari: Acció parcialment ja iniciada i de Indicadors de seguiment: Nombre de
caràcter continu amb actualització periòdica de la persones en seguiment. Nombre de
d’empreses creades. Nombre empreses en
informació.
seguiment.
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Línia 3: Potenciar l'activitat econòmica a través del suport a l’emprenedoria, el talent i la
innovació reforçant la projecció de la ciutat.
Programa 3.1. Donar suport a l’emprenedoria.

Projecte 18. Promocionar el cooperativisme com a forma de desenvolupar projectes i
capacitats de l’emprenedoria.

Objectiu específic: Millorar les eines disponibles per a la nova creació d’empreses i
desenvolupament de les mateixes utilitzant el cooperativisme, amb la creació de sinèrgies entre
altres empreses noves o existents i amb la utilització de xarxes de contactes empresarials.
Activitats a desenvolupar:

a) Disposar d’una xarxa de contactes empresarials el més ampli possible que pugui estar
segmentat i sectoritzat per activitat.
b) Utilitzar les agrupacions empresarial existents i que formen part de l’Agència de Promoció
Econòmica com a base per a la cooperació entre empreses.
c) Potenciar la xarxa de vivers d’empresa del territori com a eina per la relació entre
emprenedors.
Resultats esperats:
- Suport a la creació d’activitat econòmica a partir de noves idees i nous projectes de futur.
- Incentivar la col·laboració empresarial.
- Creació de sectors d’activitat econòmica dinàmics a partir de les relacions i xarxes de contactes.
Recursos necessaris:
Instruments disponibles:
Personal tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica i Dades pròpies. Dades empresaris.
Ocupació i àrees relacionades.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Pressupost estimat: 5.000 € anuals.

Promoció

i Destinataris: Empreses i emprenedors.

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona.

Calendari: Acció continuada amb actualització Indicadors de seguiment: Nombre de
persones en seguiment. Nombre de
periòdica de la informació.
d’empreses en xarxa de contactes.
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Línia 3: Potenciar l'activitat econòmica a través del suport a l’emprenedoria, el talent i la
innovació reforçant la projecció de la ciutat.
Programa 3.2. Donar suport a la creativitat i a la innovació a partir de projectes estratègics en
les indústries creatives i culturals.

Projecte 19. Fomentar les indústries culturals i creatives com a un sector estratègic de Girona
i el seu entorn urbà a partir del treball amb els diferents agents per crear un projecte
d'Especialització i competitivitat territorial (PECT).

Objectiu específic: Esdevenir un pol d’atracció i desenvolupament d’empreses amb activitat
relacionada amb les indústries creatives i culturals; oferint un oferta diferenciada amb un
tractament específic a aquest tipus d’empreses marcades com a sector estratègic de territori.
Realitzar les tasques de promoció adients per a les empreses relacionades ja existents.
Activitats a desenvolupar:

a) Crear el directori d’empreses de la indústria creativa i cultural del territori.
b) Treballar per marcar amb els diferents agents: institucions, empreses, creatius, agents... les
línies del projecte (grups de treball) , redactar el projecte marc i els subprojectes.
c) Presentació del projecte a la convocatòria dels PECTs ( dins RIS3Cat).
d) Desenvolupament del mateix projecte PECTs.
e) Recerca de col·laboració amb altres entitats estratègiques com la Universitat de Girona.
Resultats esperats:
- Creació d’una eina de coordinació de tot el sector i de les seves activitats.
- Disposar d’un pla de treball eficient per al desenvolupament de les empreses creatives i
culturals.
- Promoció de l’activitat i de les seves empreses relacionades; amb caràcter territorial, europeu i
mundial.
- Creació d’un d’activitat econòmica dinàmic a partir de la promoció, el suport i les relacions i
xarxes de contactes.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades empresaris.
relacionades.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Sector indústries culturals i
creatives, els diferents públics i el conjunt
de l’àrea urbana.

Pressupost estimat: 20.000 € redacció projecte i Fonts de finançament: Ajuntament de
3.000.000 € desenvolupament de projectes Girona. Diputació de Girona. Fonts RIS3Cat.
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(període 2016-2019) .

Altres fonts a determinar.

Calendari: 2016-2019

Indicadors de seguiment:
Nombre
d’empreses sector. Indicadors projecte
PECT.

Línia 3: Potenciar l'activitat econòmica a través del suport a l’emprenedoria, el talent i la
innovació reforçant la projecció de la ciutat.
Programa 3.2. Donar suport a la creativitat i a la innovació a partir de projectes estratègics en
les indústries creatives i culturals.

Projecte 20. Girona Capital Europea de la Cultura (2020 – 2025).

Objectiu específic: Elaborar un pla i un programa d’acció que permeti a la ciutat de Girona a
partir dels proper 4 anys optar a esdevenir Ciutat Europea de la Cultura.
Activitats a desenvolupar:

a) Contactar amb les institucions europees que dissenyen les condicions i característiques
necessàries per poder aconseguir ser ciutat europea de la cultura.
b) Desenvolupar el projecte Girona Ciutat Europea de la Cultura.
c) Adaptar les programacions culturals existents, el programa Girona ciutat de Festivals, les
accions en matèria de potenciació de les indústries creatives a les bases europees.
d) Verificar actuacions de ciutat similars ja representades.
c) Presentació del projecte a la convocatòria 2018-2020.
Resultats esperats:

- Potenciar la imatge de Girona com a ciutat cultural de primer nivell mundial.
- Obrir la ciutat a nous mercats internacionals.
- Obtenció de fons de finançament per als projectes culturals de la ciutat.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i Àrea de Cultura. Dades altres ciutats.
També serà necessari implicar altres àrees (tot i
que menys intensament) de l'Ajuntament.
Projecte global.
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Actors responsables: Àrea de Promoció i Ocupació Destinataris: El conjunt de la ciutat.
i Àrea de Cultura.
Pressupost estimat: 20.000€

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona. Fonts europees.

Calendari: Elaboració del Pla: 2017. Presentació Indicadors de seguiment: Assolir el títol.
convocatòries (2018/2020)

3.4.4.- Línia estratègica 4

Línia 4: Potenciar els sectors productius, la competitivitat del territori i l’atracció d’inversions.
Programa 4.1. Identificar el teixit industrial del territori, les seves potencialitats i
interrelacions.

Projecte 21. Conèixer i impulsar les relacions intersectorials del teixit empresarial.

Objectiu específic: Incentivar i promocionar les xarxes de contactes i la cooperació entre
empreses i sectors d’activitat econòmic amb la finalitat de la creació de sinèrgies i
desenvolupament d’estratègies compartides.
Activitats a desenvolupar:

a) Identificar el teixit i el potencial de l’oferta productiva local (crear coneixement). Aproximació
a la creació d’un directori d’empreses i sectors productius.
b) Crear xarxa, estructures de col·laboració i sinèrgies entre les activitats del sector industrial. Ús
de l’Agència de promoció econòmica i de les agrupacions i associacions empresarials.
c) Suport a la Taula d’indústria i promoció dels seus espais d’activitat econòmica comuns.
d) Foment de la cooperació empresarial amb projectes concrets i integració del sector privat en
decisions estratègiques.
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Resultats esperats:

- Creació d’una xarxa permanent de contactes que permeti ampliar els mercats de les empreses,
la reducció de costos per serveis compartits i l’eficiència de les seves gestions.
- Millora del grau de coneixement de l’empresariat del territori.
- Capacitat pel donar suport directe i acompanyament empresarial.
- Incentius a la cooperació.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades empresaris.
relacionades.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Pressupost estimat: 15.000 € anuals.

Promoció

i Destinataris: Teixit empresarial.

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona.

Calendari: Acció continuada amb actualització Indicadors de seguiment:
Nombre
d’empreses en xarxa. Nombre d’accions
periòdica de la informació.
comunes. Disponibilitat de bases de dades
pròpia.

Línia 4: Potenciar els sectors productius, la competitivitat del territori i l’atracció d’inversions.
Programa 4.2. Activar el potencial dels espais industrials per impulsar el sector i atreure
inversions.

Projecte 22. Impulsar les accions i eines proposades des del Programa operatiu per a la
promoció i captació d’inversions de l’àrea urbana de Girona (Invest In).

Objectiu específic: Esdevenir un pol d’atracció empresarial en sectors industrials, comercials,
científics i tecnològics, amb la promoció del territori, la potenciació dels espais d’activitat
econòmica i l’activació de les accions proposades dins el marc del projecte Invest In Girona
Figueres.
Activitats a desenvolupar:

a) Adequació, actualització de la informació i activació del portal web www.investin.cat.
b) Col·laboració conjunta amb l’Ajuntament de Figueres per la promoció del territori.
c) Disposar d’un AODL específic d’Indústria per al desenvolupament del projecte.
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d) Seguiment i anàlisi de l’oferta d’espai econòmic posat en valor a través del projecte Invest In.

e) Sistematitzar procediments d’actuació per atendre i acompanyar les demandes dels potencials
inversors.
f) Impulsar accions de comercialització per aconseguir captació externa d’inversors.
g) Coordinació amb Acció10 de la Generalitat, Diputació de Girona, taula territorial, Agència de
Promoció i taula d’indústria.
Resultats esperats:

- Captació de nous potencials inversors amb possibilitat d'instal·lar activitat econòmica al
territori.
- Ordenació i millora de la promoció i difusió dels espais disponibles a l’entorn urbà de Girona.
- Disposar de noves eines de promoció del territori i accés a nous potencials mercats.
- Millora dels procediments d’atenció al inversor.
- Activació del sector industrial com a activitat estratègica i amb gran potencial per a la creació
de llocs de treball.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades projecte Invest In Girona Figueres.
relacionades. Personal tècnic de les àrees de Dades Diputació de Girona.
Promoció Econòmica dels espais definits en el
projecte.
Actors responsables: Àrees de promoció Destinataris: Conjunt de la ciutat i de l’àrea
econòmica dels diferents ajuntaments implicats, urbana. Possibles inversors en el territori.
especialment de Girona i Figueres.
Pressupost estimat: 15.000 € anuals.

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona. Ajuntament de Figueres. Diputació
de Girona.

Calendari: Acció parcialment ja iniciada i de Indicadors
de
seguiment:
Nombre
caràcter continu, amb actualització periòdica de d’empreses en seguiments. Nombre
d’empreses instal·lades. Nombre d'accions
la informació.
de comercialització realitzades.
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Línia 4: Potenciar els sectors productius, la competitivitat del territori i l’atracció d’inversions.
Programa 4.3. Posicionament competitiu de la imatge de Girona entorn al seu sector turístic.

Projecte 23. Elaborar el pla estratègic de turisme de la ciutat.

Objectiu específic: Desenvolupar el pla estratègic de turisme de la ciutat que ordeni i posi les
bases pel creixement sostenible competitiu de Girona en matèria turístic en un horitzó de 5/10
anys.
Activitats a desenvolupar:

a) Elaborar conjuntament amb tots els agents implicats del territori el pla estratègic de turisme
de la ciutat.
b) Ordenar i consolidar els segments turístics de la ciutat.
c) Explotar nous segments turístics, com el turisme de negocis o microsegments.
d) Treballar per combatre l'estacionalitat, el monocultiu físic i d'imatge turística i el flux
excursionista.
c) Realitzar conjuntament el pla de màrqueting turístic que permeti promocionar la ciutat en
tots els circuits mundials.
Resultats esperats:

- Millora de la imatge de Girona i del seu posicionament competitiu.
- Optimització de les gestions realitzades en matèria de promoció.
- Realitzar les accions necessàries per ubicar Girona en el mapa mundial en matèria turística.
- Interelacionar tots els sectors productius de la ciutat.
- Reordenar els circuits turístics i preveure un creixement sostenible dels visitants en els propers
anys.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades agents implicats.
relacionades.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Sector turístic i conjunt de la
ciutat.

Pressupost estimat: 50.000 €

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona. SOC.

Calendari: Elaboració del pla 2017/2018.

Indicadors de seguiment: Redacció del pla.
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3.4.5.- Línia estratègica 5

Línia 5: Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador.
Programa 5.1. Potenciar una oferta comercial rica, diversificada i moderna, que generi activitat
econòmica i promogui un entorn competitiu.

Projecte 24. Fomentar un comerç de qualitat a través de la promoció i la cohesió de sector.

Objectiu específic: Incentivar el teixit comercial de la ciutat amb l’objectiu d’aconseguir una
oferta basada en la qualitat. Aconseguir un comerç completament identificat amb l’entorn,
sostenible i que pugui ser promocionat com a sector estratègic del territori.
Activitats a desenvolupar:

a) Actuació amb les taules sectorials per marcar estratègies conjuntes i prioritzar accions a
desenvolupar entorn a l’activitat comercial.
b) Cercar dades actualitzades sobre el sector: inventari comercial, enquestes de satisfacció,
estudis d’afluències....
c) Dinamització dels entorns a partir d’eines de participació 2.0 i intercanvi d’experiències (fòrum
de professionals, ...)
d) Elaboració de manera conjunta del manual de bones pràctiques del comerç gironí.
e) Decisió i execució de les accions promocionals a realitzar de forma público-privada.
Resultats esperats:

- Dinamització de l’activitat comercial com a sector estratègic de ciutat.
- Millora del grau de coneixement dels espais, llocs i productes comercials de l’entorn.
- Disposar d’eines i estratègies de promoció òptimes i eficients.
- Incentius a la cooperació entre l’Administració i l’empresa privada.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades empresaris.
relacionades.
Actors responsables Àrea de Promoció i Ocupació.

Destinataris: Sector comerç i població en
general.

Pressupost estimat: 30.000 € anuals.

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona. Empresariat.
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Calendari: Inici 2016, acció continuada amb Indicadors de seguiment: Nombre de
reunions de taules sectorials. Nombre
actualització periòdica de la informació.
d'accions executades. Concreció del manual
de bones pràctiques. Nombre d'accions
promocionals.

Línia 5: Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador.
Programa 5.1. Potenciar una oferta comercial rica, diversificada i moderna, que generi activitat
econòmica i promogui un entorn competitiu.

Projecte 25. Incrementar la competitivitat del comerç a través del impuls de les noves
tecnologies i de formacions específiques pel sector.

Objectiu específic: Adequar el comerç gironí a les necessitats del segle XXI amb el foment de l’ús
de les TIC, estratègies comercials i amb la formació del personal tan directiu, administratiu com
comercial de l’empresariat relacionat amb el sector comercial.
Activitats a desenvolupar:

a) Detecció de les necessitats del comerç per adaptar-se a la conjuntura variant del s. XXI.
b) Promocionar l’ús de les TIC, tant com a eina de gestió, com a eina comercial, amb cursos
directes a empreses i amb serveis compartits.
c) Elaboració de sistemes de comunicació i promoció conjunts adaptats a les noves necessitats.
d) Realització de programes formatius específics per als treballadors del comerç adaptats a
competències transversals i a aquelles concretes de l’activitat.
Resultats esperats:
- Millora del posicionament competitiu del comerç gironí.
- Millora del servei ofert pels empresaris del comerç.
- Adaptació de les estratègies comercials. Eficiència de les accions a realitzar.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades empresaris.
relacionades.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Pressupost estimat: 20.000 € anuals.

Promoció

i Destinataris: Sector comerç.

Fonts de finançament: Ajuntament de
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Girona. Empresariat.
Calendari: Inici 2017, i valoració continuada amb Indicadors de seguiment: Ràtio presència
de noves tecnologies en empreses de
actualització periòdica de la informació.
comerç. Nombre de programes de formació
específics i nombre d'inscrits.

Línia 5: Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador.
Programa 5.1. Potenciar una oferta comercial rica, diversificada i moderna, que generi activitat
econòmica i promogui un entorn competitiu.

Projecte 26. Suport a l’empresa i l’emprenedoria del sector comerç.

Objectiu específic: Crear les eines i mecanismes necessaris per a donar suport directe al teixit
comercial. Facilitar les gestions administratives i resolució de les necessitats diàries dels
empresaris i dels seus treballadors. Promoció de l’emprenedor del comerç i acompanyament en
els seus tres primers anys de creació d’activitat.
Activitats a desenvolupar:

a) Dotar a l’Ajuntament d’un servei directe de suport a l’empresariat amb sentit específic
comercial.
b) Fer un cens d’establiments singulars i emblemàtics de la ciutat.
c) Detectar els establiments que es troben en situació de cessió.
d) Donar a conèixer el programa “Reempresa: cedint l’èxit empresarial”.
e) Coordinar amb Girona Empresa la cerca de locals buits comercials per a nous emprenedors.
Resultats esperats:

- Millora del posicionament competitiu del comerç gironí.
- Potenciar el servei a empresa dins l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
- Incrementar el nombre de creació d’empreses en el sector comercial.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees (inventaris comercials). Dades empresaris.
relacionades.
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Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Sector comerç i emprenedors.

Pressupost estimat: 20.000 € anuals

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona. Empresariat.

Calendari: Inici 2017 i acció continuada amb Indicadors de seguiment: Noves empreses
sector comerç, projectes concretats amb
actualització periòdica de la informació.
servei Reempresa, disponibilitat de cens i
sistema de monitorització.

Línia 5: Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador.
Programa 5.1. Potenciar una oferta comercial rica, diversificada i moderna, que generi activitat
econòmica i promogui un entorn competitiu.

Projecte 27. Coordinar amb el sector, un pla de dinamització del comerç del Mercat del Lleó.

Objectiu específic: Elaboració d’un pla de dinamització del mercat del Lleó i dels seus
establiments amb la reactivació de la seva activitat, optimització d’espais i corresponent
promoció.
Activitats a desenvolupar:

a) Analitzar i realitzar un diagnòstic a partir de les dades extretes del treball del recompte de
fluxos i de l’enquesta d’atractivitat del Mercat del Lleó.
b) Redacció d’un nou reglament del Mercat del Lleó.
b) Consensuar propostes de dinamització (producte local, interacció amb el sector turístic...).
c) Elaborar i executar el pla de dinamització del comerç del Mercat del Lleó.
Resultats esperats:
- Potenciar els establiments comercials del Mercat del Lleó.
- Suport al comerç i producte de proximitat.
- Introducció dels mercats dins les rutes i atractius turístics de la ciutat.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades enquesta.
relacionades.
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Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Paradistes del Mercat de Lleó,
usuaris del mercat i el conjunt de la ciutat.

Pressupost estimat: 45.000 €

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona. Empresariat.

Calendari: 2016 - 2017.

Indicadors de seguiment: Disponibilitat del
Pla nombre d'actuacions reflectides en el
pla executades.

Línia 5: Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador.
Programa 5.1. Potenciar una oferta comercial rica, diversificada i moderna, que generi activitat
econòmica i promogui un entorn competitiu.

Projecte 28. Dissenyar amb el sector un pla de dinamització i de priorització d’actuacions per
a la millora dels Mercats ambulants.

Objectiu específic: Elaboració amb les taules de treball d’una actuació conjunta per a la
regularització, optimització i promoció dels mercats ambulants de la ciutat.
Activitats a desenvolupar:

a) Elaborar les estratègies conjuntes amb l’Agència de Promoció Econòmica, comerciants i
paradistes per a la promoció dels mercats ambulants.
b) Consensuar propostes de dinamització (producte local, interacció amb el sector turístic...)
c) Executar les accions necessàries consensuades per la dinamització dels mercats.
Resultats esperats:
- Potenciar la imatge de Girona com a ciutat de mercats i ciutat comercial.
- Suport al comerç i producte de proximitat.
- Introducció dels mercats dins les rutes i atractius turístics de la ciutat.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees (regisitre paradistes, estudi recomptes
relacionades.
usuaris dels mercats,...)
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Paradistes dels mercats
ambulants, usuaris del mercat i el conjunt
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de la ciutat.
Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona.

Pressupost estimat: 10.000 € anuals.

Calendari: Acció continuada amb actualització Indicadors de seguiment: Taules de treball
realitzades, nombre d'accions executades
periòdica de la informació.
de Pla de Dinamització.

Línia 5: Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador.
Programa 5.1. Potenciar una oferta comercial rica, diversificada i moderna, que generi activitat
econòmica i promogui un entorn competitiu.

Projecte 29. Crear un servei d’assessorament en matèria d’aparadorisme i interiorisme en
acord amb dissenyadors amb tiquets per assessorament als comerciants.

Objectiu específic: Millora de la imatge dels establiments amb una actuació específica sobre els
aparadors i imatge interior dels comerços de manera que pugui ser més moderna, atractiva i
acord amb la vocació de qualitat de la ciutat.
Activitats a desenvolupar:

a) Crear els vincles de col·laboració per mitjà de l’Ajuntament entre dissenyadors locals i
comerciants per tal de modernitzar i adaptar la imatge dels establiments. Creació del tiquet
assessorament.
b) Verificar possibilitat per tal de poder finançar les actuacions de millora a realitzar.
c) Introduir la matèria d’aparadorisme i interiorisme en les accions formatives que es realitzen
entorn al comerç.
Resultats esperats:
- Millora de la imatge dels establiments locals. Potenciar el comerç de qualitat.
- Suport al comerç i producte de proximitat.
- Crear una línia conjunta en acord a la imatge que projecta la ciutat.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació.
Dades comerciant i dissenyadors.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Sector comerç.
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Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona. Valorar opció pla de barris i altres.

Pressupost estimat: 15.000 € anuals.

Calendari: Inici 2017, acció continuada en funció Indicadors de seguiment:
Nombre
d’assessoraments realitzats. Nombre de
valoració dels resultats.
projectes realitzats.

Línia 5: Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador.
Programa 5.2. Promoure l’enfortiment de les relacions entre el comerç i el sector turístic.

Projecte 30. Impuls d’itineraris turístics comercials. Girona Shopping Line.

Objectiu específic: Definir les rutes turístiques i realitzar les variacions que siguin necessàries
per tal d’adaptar-les a les àrees d’activitat comercial. Promoció conjunta de comerç i turisme.
Millora en la senyalització comercial dins els itineraris turístics.
Activitats a desenvolupar:

a) Realitzar un estudi relatiu als moviments turístics i rutes utilitzades pels visitants dins la ciutat.
b) Renovar i coordinar itineraris ja existents (“Girona Shopping”).
c) Definir i coordinar noves rutes especialitzades.
d) Millora en la senyalització dels comerços i espais d’activitat econòmica comercial.
e) Promoció del comerç dins les actuacions promocionals en matèria de turisme com sector
estratègic i atractiu propi i diferenciat de la ciutat.
g) Adaptació d’horaris comercials en consens amb el sector.
Resultats esperats:
- Potenciar la imatge de Girona com ciutat comercial, ciutat de compres.
- Potenciació de la relació comerç i turisme.
- Millora del grau de coneixement i de la promoció dels comerços locals.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades empresaris. Oficines de turisme.
relacionades.
Actors

responsables:

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Sector comerç, turistes i
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Ocupació.

visitats i conjunt de la ciutat.

Pressupost estimat: 35.000 € anuals.

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona. Empresariat.

Calendari: Inici 2017.

Indicadors de seguiment: Disponibilitat
informe itineraris turístics, actuacions fetes
en Girona Shopping, nombre d'actuacions
fetes en senyalització.

Línia 5: Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador.
Programa 5.2. Promoure l’enfortiment de les relacions entre el comerç i el sector turístic

Projecte 31. Establir serveis per oferir una atenció de qualitat per part dels comerços a
turistes i visitants .

Objectiu específic: Adaptar i formar als comerciants i treballadors relacionats amb l’activitat
comercial, per tal de dotar als establiments comercials d’un servei d’atenció turística de primera
qualitat.
Activitats a desenvolupar:

a) Estendre el programa “Free Tax” a un major nombre d’establiments comercials de la ciutat.
b) Introduir el serveis “De la botiga a l’hotel, De Girona a casa (Hansfree)”.
c) Promocionar l’atenció als comerços en idiomes com a competència transversal.
d) Dotar als comerciants d’informació turística de la ciutat com a element més de potenciació
dels itineraris i dels serveis al visitant.
Resultats esperats:

- Potenciar la imatge de Girona com ciutat comercial, ciutat de compres.
- Millora de la qualitat del servei comercial.
- Potenciació de la relació comerç i turisme.
- Millora del grau de coneixement i de la promoció dels comerços locals.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades empresaris. Oficines de turisme.
relacionades.
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Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Pressupost estimat: 50.000 € anuals.

Promoció

i Destinataris: Sector comerç, turistes i
visitats i conjunt de la ciutat.
Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona. Empresariat.

Calendari: Acció continuada amb actualització Indicadors de seguiment:
Nombre
d'operacions fetes en Hansfree, accions
periòdica de la informació.
formatives en capacitació idiomàtica,
nombre
d'actuacions
col·laboratives
turístiques executades.

Línia 5: Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador.
Programa 5.3. Impulsar actuacions comercials per afavorir la cohesió social i territorial i
potenciar una ocupació de qualitat en el sector comercial.

Projecte 32. Elaborar un programa operatiu de regeneració econòmica i comercial als barris i
zones amb menys activitat comercial.

Objectiu específic: Dissenyar un pla d’actuació per a la reactivació comercial als barris un cop
identificades les mancances i necessitats específiques, així com la situació estructural dels
comerços en cadascun d’ells.
Activitats a desenvolupar:

a) Identificar conjuntament amb els empresaris les necessitats i mancances del teixit comercial
segons cada barri.
b) Desenvolupar un programa operatiu específic per als barris de Santa Eugènia, Can Gibert del
Pla, Pont Major, Sant Narcís, Carrer del Carme i Girona Est.
c) Promoció del barri per a la localització d’activitats econòmiques, aprofitant al màxim la
capacitat instal·lada i l’espai disponible.
d) Detecció d’activitats clau que aportin un major valor afegit i sinèrgies.
e) Determinació d’una estratègia d’incentivació, comunicació i màrqueting territorial
permanents fins a la consolidació de l’activitat econòmica al barri.
Resultats esperats:
- Afavorir un creixement sostenible del comerç i com activitat cohesionadora.
- Millora del grau de coneixement i de la promoció dels comerços locals i el comerç de
proximitat.
- Potenciar la imatge de Girona com a ciutat comercial, ciutat de compres.
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Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades empresaris.
relacionades.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Sector comercial, els diferents
barris sobre els que s’actuï, conjunt de la
ciutat.

Pressupost estimat: 50.000 € i en funció de les Fonts de finançament: Ajuntament de
accions proposades pel programa operatiu.
Girona. SOC. Empresariat.
Calendari: Redacció del Pla inici 2016. Acció Indicadors de seguiment: Nombre de noves
continuada amb actualització periòdica de la empreses de comerç en aquests espais,
nombre d'accions executades, document de
informació.
programa operatiu.

Línia 5: Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador.
Programa 5.3. Impulsar actuacions comercials per afavorir la cohesió social i territorial i
potenciar una ocupació de qualitat en el sector comercial.

Projecte 33. Promoció del comerç de proximitat als barris.

Objectiu específic: Adequar els comerços als diferents barris per tal de poder iniciar campanyes
de promoció conjuntes i específiques amb l’objectiu de revitalitzar-ne l’activitat i promoure els
seus establiments.
Activitats a desenvolupar:

a) Impulsar l’associacionisme comercial a nivell de barri.
b) Disseny d’estratègies promocionals conjuntes per la reactivació comercial. Campanyes de
valorització del comerç de barri i producte de proximitat.
c) Crear un programa de comerç i gent gran (incentivar el trasllat de les compres a caa, promoció
de productes de necessitat dels consumidors de la tercera edat, coordinació amb entitats
d’assistència social...)
c) Crear programes escola i comerç per apropar el sector a la població i aprendre a comprar amb
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responsabilitat, salut....

d) Programa de supressió de barreres arquitectòniques.
Resultats esperats:
- Afavorir un creixement sostenible del comerç i com activitat cohesionadora.
- Millora del grau de coneixement i de la promoció dels comerços locals.
- Potenciar la imatge de Girona com a ciutat comercial, ciutat de compres.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades empresaris.
relacionades.
Actors responsables:
Ocupació,
Àrea
d’Ensenyament.

Àrea de Promoció i Destinataris: Sector comercial, barris de la
d’urbanisme,
Àrea ciutat.

Pressupost estimat: 25.000 € anuals i en funció Fonts de finançament: Ajuntament de
de programa de supressió de barreres Girona. Empresariat.
arquitectòniques.
Calendari: Inici 2016 i de caràcter continuat.

Indicadors de seguiment: Percentatge
d'empreses
de
comerç
associades,
actuacions barreres arquitectòniques,
nombre
d'escolars
participants
en
programa "escola i comerç", nombre de
comerços participants en programes per la
tercera edat.

Línia 5: Promoure un comerç modern, competitiu i cohesionador.
Programa 5.3. Impulsar actuacions comercials per afavorir la cohesió social i territorial i
potenciar una ocupació de qualitat en el sector comercial.

Projecte 34. Gestió del inventari de locals comercials buits.

Objectiu específic: Disposar d’un llistat concrets dels locals comercials actualment sense
ocupació de la ciutat, per tal de poder promocionar-los i realitzar accions promocionals
concretes per tal d’incentivar la seva ocupació i l’obertura de nous negocis.
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Activitats a desenvolupar:

a) Actualitzar el inventari actual existent sobre locals buits.
b) Gestionar l’ús alternatiu temporal dels aparadors dels locals buits per evitar la sensació de
discontinu comercial,...
c) Potenciar el programa “Aixequem persianes”, el seu espai web, i ampliar el seu abast a més
barris de la ciutat.
Resultats esperats:
- Afavorir un creixement sostenible del comerç i com activitat cohesionadora.
- Incentivar l’obertura de nous negocis.
- Facilitar espais a nous emprenedors.
- Millora del grau de coneixement i de la promoció dels comerços locals.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació i àrees Dades empresaris. UMAT
relacionades.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris:
Sector
comercial,
emprenedors, barris i conjunt de la ciutat.

Pressupost estimat: 35.000 € anuals.

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona. Empresariat.

Calendari: Inici 2016 i de caràcter continuat.

Indicadors de seguiment: Disponibilitat de
sistema de seguiment d'activitat d'espais
buits, espais amb actuacions fetes en
matèria de discontinuïtat comercial.
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3.4.6.- Línia estratègica 6

Línia 6: Potenciar L’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de Girona. Servei empresa.
Programa 6.1. Impulsar actuacions per tal de millorar d’optimitzar l’eficiència de les accions
desenvolupades per l’àrea així com millorar els sistemes de comunicació interns i externs.

Projecte 35. Consolidar l’estructura organitzativa de l’Àrea de Promoció Econòmica.

Objectiu específic: Adequar el personal de l’Àrea amb l’objectiu de reduir l’eventualitat en
funció de projectes concrets adaptant-lo a programes de més llarga duració i amb visió de mig i
llarg termini.
Activitats a desenvolupar:

a) En funció de les actuals i futures normatives de contractació laboral de l’Administració,
preveure un estructura sòlida de personal de funcionament de l’Àrea.
b) Disposar del programa d’accions a mig termini per tal d’adequar de les necessitats de
treballadors. Variar de visió projecte (com marquen les actuals línies de contractació de
personal) a visó global i mig – llarg termini.
c) Valorar la situació contractual del personal dels programes Girona Actua i del SOC per tal de
poder dotar del màxim d’estabilitat possible.
Resultats esperats:
- Millora de la situació laboral dels treballadors.
- Potenciar la creació de projectes i treballs plurianuals.
- Possibilitar la realitzar de tasques de recerca i el desenvolupament de projectes propis segons
l’experiència dels treballadors.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Ajuntament de Girona.

Pressupost estimat: En funció del personal Fonts de finançament: Ajuntament de
d’estructura que es creï.
Girona. SOC, altres.
Calendari: Acció continuada.

Indicadors de seguiment: Personal Àrea
d’estructura respecte total de personal.
Distribució contractual segons durada
contractes.
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Línia 6: Potenciar L’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de Girona. Servei empresa.
Programa 6.1. Impulsar actuacions per tal de millorar d’optimitzar l’eficiència de les accions
desenvolupades per l’àrea així com millorar els sistemes de comunicació interns i externs.

Projecte 36. Establir un pla de comunicació intern de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació i àrees municipals relacionades.

Objectiu específic: Crear un sistema permanent de comunicació basat en indicadors i on totes
les accions estiguin representades, que permeti optimitzar el sistema d’informació dels projectes
de l’Àrea, el seguiment del resultats dels mateixos i l’eficiència a l’hora d’obtenir finançament.
Activitats a desenvolupar:

a) Establir el sistema de comunicació permanent amb indicadors, dates i responsables de
compartir la informació.
b) Incloure tots els departaments de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació i àrees
relacionades amb dades significatives: Àrea de Serveis Socials, Habitatge, Mobilitat....
Resultats esperats:
- Millora del grau de coneixement dels projectes en curs , resultats i previsió dels propers.
- Accés a dades immediat sobre perfils i segments de població per a la realització de projectes i
accions concretes d’actuació.
- Facilitar l’accés a noves vies de finançament i subvencions per als programes i projectes a
desenvolupar.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació.
Dades àrees relacionades.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Ajuntament de Girona.

Pressupost estimat: 5.000 € anuals.

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona.

Calendari: Inici 2017.

Indicadors de seguiment: Els determinats
per les àrees, disponibilitat de base de
dades.
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Línia 6: Potenciar L’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de Girona. Servei empresa.
Programa 6.1. Impulsar actuacions per tal de millorar d’optimitzar l’eficiència de les accions
desenvolupades per l’àrea així com millorar els sistemes de comunicació interns i externs.

Projecte 37.
Ocupació.

Establir un pla de comunicació extern de l’Àrea de Promoció Econòmica i

Objectiu específic: Crear sistema de comunicació i publicitat conjunt de les accions de l'àrea per
concentrar la promoció de les accions i establir una presència permanent a les xarxes socials.
Foment de la participació i treball 2.0.
Activitats a desenvolupar:

a) Crear els sistema de promoció de les activitats de l’àrea amb l’elaboració d’un protocol de
publicació de les accions realitzades i resultats a tots els canals disponibles.
b) Incrementar la presència a les xarxes socials i internet amb la publicació de les accions així
com dels resultats en cas que convingui com a sistema de publicitat gratuïta. Acció permanent i
continuada.
c) Incloure en el protocol el sistema periòdic de transmissió d’informació als mitjans de
comunicació.
d) Fomentar la participació dels empresaris i agents implicats a les xarxes amb la comunicació
permanent i publicació també de les seves activitats relacionades amb la millora de la promoció
econòmica de Girona.
Resultats esperats:
- Millora de la presència de l’àrea als mitjans de comunicació.
- Incrementar l’èxit de programes concrets de l’Àrea com les propostes en accions en matèria de
formació
- Incentivar la cooperació entre empreses i administració.
- Millora del grau de coneixement d’accions i resultats així millora de la imatge de l’Àrea.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació.
Dades àrees relacionades
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Ajuntament de Girona.

Pressupost estimat: 5.000 € anuals.

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona.

Calendari: Inici 2017 i de caràcter continuat.

Indicadors de seguiment: Nombre de
persones en seguiment a les xarxes,
increments totals en programes realitzats,
nombre d'empresaris ambaixadors.

231

Línia 6: Potenciar L’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de Girona. Servei empresa
Programa 6.1. Impulsar actuacions per tal de millorar d’optimitzar l’eficiència de les accions
desenvolupades per l’àrea així com millorar els sistemes de comunicació interns i externs.

Projecte 38.
subvencions.

Crear el programa de seguiment i accés a fons de finançament públic i

Objectiu específic: Crear una aplicació que permeti el seguiment instantani de l’evolució de
l’accés al finançament i optimitzar-ne la seva consecució.
Activitats a desenvolupar:

a) Disposar d’un calendari anual de potencials fons de finançament i subvencions als quals podria
l’Ajuntament de Girona accedir.
b) Crear sistema intern d’accés als fons de finançament amb assignació de responsables.
c) Disposar d’una aplicació que permeti fer el seguiment de l’estat de les mateixes, amb dates i
accions a desenvolupar.
d) Incloure el seguiment post-projecte i justificatiu dels treballs realitzats en cas que la subvenció
i canal de finançament ho sol·liciti.
Resultats esperats:
- Millora del coneixement de les fons de finançament disponibles i canals d’accés a les mateixes.
- Incrementar l’èxit en l’obtenció de fons públics i privats per a projectes de l’àrea i de ciutat.
- Possibilitar la incorporació de nou personal i millora de l’estructura de l’àrea amb l’obtenció de
fons destinats a la plantilla.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Ajuntament de Girona i
conjunt de la ciutat.

Pressupost estimat: 5.000 € anuals.

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona.

Calendari: Inici 2016.

Indicadors de seguiment: Nombre de fons
en seguiment. Euros anuals obtinguts.

232

Línia 6: Potenciar L’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de Girona. Servei empresa.
Programa 6. 2. Crear i potenciar el servei a empresa i al sector privat dins l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació.

Projecte 39. Establir les bases per a la creació de l’oficina d’empresa.

Objectiu específic: Crear dins l’Àrea un servei avançat de suport a l'empresa. Sistema
d'assessorament permanent amb assistència directa a l'empresa, suport i simplificació a la
tramitació. Accés a ajuts i subvencions.
Activitats a desenvolupar:

a) Potenciar el servei a empresa i crear la figura d’assessorament permanent a l’empresa privada
amb un servei d’assistència directe a l’empresariat.
b) Fomentar el suport a l’empresa fora de les oficines físiques de l’àrea amb un tracte
personalitzat i visites als empresaris.
c) Desenvolupar el pla per al simplificació de tràmits i suport a la realització dels processos
administratius per a l’empresa privada.
d) Assessorament a l’empresa per a l’obtenció de fons públics i privats.
Resultats esperats:
- Millora de la col·laboració entre l’empresa pública i privada.
- Identificar les necessitats de l’empresariat.
- Simplificar i millorar l’eficiència en la realització de tràmits de administratius.
- Potenciar l’accés a finançament per a les empreses.
- Fomentar el cooperativisme i creació de xarxes de contactes.
Recursos necessaris: Personal tècnic de l’Àrea de Instruments disponibles: Dades pròpies.
Promoció Econòmica i Ocupació.
Actors responsables:
Ocupació.

Àrea

de

Promoció

i Destinataris: Teixit empresarial.

Pressupost estimat: 15.000 € anuals.

Fonts de finançament: Ajuntament de
Girona.

Calendari: Inici 2017.

Indicadors
de
seguiment:
Nombre
d’empreses en assessorament. Nombre de
tràmits realitzats segmentat per temes.
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