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1.Denominació del pla de treball
Pla  de  Treball  de  l’AODL  Comarcal  de  Comerç  per  implementar  el  «Projecte  de
desenvolupament comercial de la comarca de l’Alt Empordà».  AODL comarcal de comerç,
dins la dinamització sectorial del comerç

2.Costos salarials totals anuals
El cost laboral total l'AODL, per l’anualitat 2019 – 2020, és el següent:

Concepte Cost anual 2019 - 20 
Cost salarial (a) 29.672,33 €
Seguretat Social (b) 9.618,25 €
Subtotal (a+b) 39.290,58 €
Desplaçaments (c) 150,00 € / mes * 11 mesos 1.650,00 €
Indemnització fi contracte (d) 989,04 €
Total anual (a+b+c+d) 41.929,62 €

Data prevista d’inici de la pròrroga: 28 / 12 / 19.
Calendari previst dels treballs: des del 28 / 12 /19 fins el 27 / 12 /20.

Administració Import
Programa AODL, 36.000,00 €
Ajuntament de Figueres 988,27 €
Ajuntament de Castelló d’Empúries 988,27 €
Ajuntament de la Jonquera 988,27 €
Ajuntament de Roses 988,27 €
Ajuntament de Llançà 988,27 €
Ajuntament de l’Escala 988,27 €
Total 41.929,62 €

En cap cas les fonts de finançament total superaran el cost total de l’actuació. En el cas que
el  cost  laboral  de  l’AODL  a  la  justificació,  segons  les  nòmines  i  la  seguretat  social
efectivament  pagades,  sigui  inferior  al  previst  en  aquesta  sol·licitud,  l’aportació  dels
Ajuntaments serà inferior. L’import serà aquell que permeti complir la condició que, en cap
cas, les fonts de finançament total superaran el cost total de l’actuació.

En  aquesta  pròrroga  s’incorpora  l’Ajuntament  de  l’Escala,  com  a  nova  administració
participant. Per això, es modificarà el conveni vigent fins ara. Tan bon punt estigui aprovat,
es trametrà al responsable del programa AODL.
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3.Candidat/a
Pròrroga de Montse Murlà, AODL comarcal de comerç i que desenvoluparà el present pla de
treball.

4.Nom de la responsable tècnica
Carme Capallera Arnau, cap de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà.

5.AODL a l’organigrama
Des d’un punt de vista funcional, l’AODL s’adscriurà a l’Àrea de Promoció Econòmica del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, constituït pel següent organigrama:

 Sònia Martínez Joli . Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

 Joan Cano. Conseller Delegat de Promoció Econòmica

 Josep M. Marcé. Gerent

 Carme Capallera Arnau. Cap de Promoció Econòmica

 M. Dolors Colomer Cotta. Tècnica Orientadora Laboral del Club de Feina.

 Lluís Sánchez. Tècnic del Programa de Treball i Formació.

 Lídia Fiol. Auxiliar Administrativa.

Els principals projectes implementats, en els darrers 3 anys, en l’àmbit de l’ocupació i el
desenvolupament han estat els següents:

1. Club  de  Feina,  amb  18  anys  d’experiència  (2001-2019).  Espai  obert  que  dóna
informació  dels  recursos formatius  i  les  ofertes  laborals  de la  comarca,  així  com
assessorament  per  a  la  inserció  laboral  de  persones  a  l’atur.  Compta  amb  la
participació dels ajuntaments de Roses, L’Escala, Vilafant, la Jonquera i Llançà.

2. Premis Emprenedors de la comarca de l’Alt  Empordà, amb 11 anys d’experiència
(2008-2019). S’organitza conjuntament entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
l’Ajuntament  de  Figueres,  el  Fòrum  Imagina,  l’Associació  d’Emprenedors  i
Empresaris de les Comarques Gironines i el Setmanari Empordà.

3. Programa  Treball  i  Formació,  amb  6  anys  d’experiència  (2013  -  2018).  S’han
contractat més de 80 persones amb especials dificultats d’inserció, i  s’ha comptat
amb la participació de més de 20 ajuntaments de la comarca.

4. Programa AODL industrial, amb 3 anys d’experiència (2015-2017). Implementació del
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projecte  «Millora  de  la  competitivitat  de  les  empreses  ubicades  en  els  polígons
industrials  de la  comarca de l’Alt  Empordà  i  fer-los  atractius  a  futurs  inversors».
Aquest projecte ha comptat amb la participació dels ajuntaments de Vilamalla,  La
Jonquera, Castelló d’Empúries i Figueres, i la col·laboració d’Acció Girona.

5. Jornades per a la sensibilització per a la contractació de majora de 45 anys, amb 3
anys  d’experiència  (2017  -  2019).  S’organitza  conjuntament  entre  el  Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, l’OTG de Figueres i els Ajuntaments de Figueres, Roses,
Castelló  d’Empúries i  Vilafant.  En l’edició de l’any 2019 també hi  va participar  la
Cambra de Comerç i d’Indústria de Girona.

A més a més dels recursos i experiència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, també es
compta  amb  la  dels  socis  cooperants,  que  són  les  àrees  de  Promoció  Econòmica  de
Castelló d’Empúries, L’Escala, Figueres, La Jonquera, Llançà i Roses. Així, aquest projecte
multiplica  el  seu  valor  afegit  ja  que  s’implementa  en  cooperació  amb  els  principals
ajuntaments de la comarca. 

6.Instruments i infraestructures
L'AODL compta amb els recursos materials de l’àrea de promoció econòmica del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà:

Seu del Consell Comarcal de l’Alt  Empordà: dues sales polivalents per formació i
jornades, suport logístic, informàtic i de tots els serveis necessaris.

Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Compta amb
recepció, espai de treball per a cinc professionals, recepció, sala amb dos ordinadors
per  ús  públic,  connexió  a  internet,  panell  informatiu,  dossiers,  revistes  i  material
divers;  una sala de reunions; sala de material; biblioteca; petita cuina i serveis. 

Per  a  dur  a  terme  les  activitats,  també  es  compta  amb  els  recursos  materials  dels  6
Ajuntaments participants (sala de reunions, jornades, formació, etc.).

A més a més, l’AODL gaudeix de l’experiència i els coneixements de tots els professionals
que participen en el projecte, de les 7 administracions participants.

El lloc de treball de l’AODL, a l’Àrea de Promoció Econòmica, està equipat amb ordinador,
impressora,  escàner,  fotocopiadora  i  connexió  a  Internet.  També  compta  amb  les
infraestructures  dels  Ajuntaments  participants  (sales  per  jornades,  per  formació,  per
reunions, entre altres).
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7.Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació del pla de treball són sis municipis de l’Alt Empordà: Castelló d’Empúries,

L’Escala, Figueres, La Jonquera, Llançà i Roses.

8.Antecedents

El Pla de Treball 2018 de l’AODL comarcal de comerç és molt extens i, com estava previst,

no s’ha pogut dur a terme en la seva totalitat durant el primer any de l’AODL. Per tant, el Pla

de Treball 2019 recull la continuïtat de les accions que s’han hagut de posposar per al 2019-

2020.  I,  tenint  en compte el  perfil  del  professional  contractat,  en planteja de noves que

potser  no  es  contemplaven  el  2018,  però  en  el  transcurs  del  projecte  s’han  considerat

necessàries.

Durant  el  2019  s’han  creat  tres  grups  de  treball:  Formació,  Promoció  i  Urbanisme.

Cadascun està format pels tècnics de les àrees de promoció econòmica dels  municipis,

membres voluntaris de les associacions de comerciants, i de manera puntual compten amb

la  col·laboració  de  regidors  i  de  comerciants  associats,  segons  la  seva  disponibilitat

personal.  La funció de cada grup de treball  és tractar  l’enfocament de les activitats que

requereixen consens.

Per altra banda, també s’ha creat la Taula Comarcal de Comerç, un organisme que reuneix

tècnics, regidors, associacionisme i comerciants de la comarca, i que serveix per informar de

les accions dutes a terme pels grups de treball, rebre el feedback de tots els agents i crear

una xarxa cooperativa entre ells.

Cal afegir que enguany s’incorpora l’Ajuntament de L’Escala com a participant. Amb els ja

participants (Castelló d’Empúries, Figueres, La Jonquera, Llançà i Roses) sumen un total de

sis ajuntaments.

9.Pla de treball de l' AODL

9.1 Introducció

El pla de treball de l’AODL es basa del Projecte de Desenvolupament Comercial a l’Alt

Empordà  (2017), que  emana  del  Pla  Estratègic  en  l'àmbit  del  Desenvolupament

Econòmic Local i l'Ocupació a l'Alt Empordà (2014).
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Els dos estudis han estat promoguts des de l’Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració

i participació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i dels Ajuntaments de Llançà, Roses,

l’Escala, Castelló d’Empúries, Llançà la Jonquera i Vilafant, el Consorci Salines-Bassegoda

i l’Associació Alt Empordà Turisme.

El «Projecte de Desenvolupament Comercial a l’Alt Empordà 2017» s’adjunta com a annex

1. Per dur a terme la contractació de l’AODL, les administracions participants formalitzaran

un conveni de col·laboració, la proposta del qual que s’adjunta com a annex 2.

El  Pla  de  Treball  de  l'AODL s'emmarca  a  l’àmbit  de  dinamització  sectorial, segons

especifica el  punt 2.2 de l’annex 4 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol,  per la qual

s'aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  destinades  als

Programes de suport al desenvolupament local.

Els  representants  tècnics  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  dels  Ajuntaments

participants s’han reunit en dues ocasions per definir el pla de treball de l’AODL Comarcal de

Comerç 2019-2020.

9.2 Objectius

L’objectiu general del pla de treball emana de l’objectiu especificat en el punt 2.2 de

l’annex 4 de l’Ordre TSF/123/2018,  relatiu  a dinamitzar  socioeconòmicament  el  territori

d'actuació reforçant el potencial endogen del mateix, en concertació entre agents del territori,

per tal de generar activitat econòmica i ocupació. 

L’objectiu específic és millorar la competitivitat del sector del comerç a la comarca de l’Alt

Empordà, a través de convertir els comerços i les empreses de l’Alt Empordà en referents de

compra, tal i com es defineix en el «Projecte de Desenvolupament Comercial a l’Alt Empordà

(2017)». El pla de treball de l’AODL de Comerç s’enfocarà en les estratègies i actuacions

que es detallen a continuació.

9.3 Línies estratègiques. Dedicació.

Les línies estratègiques proposades sorgeixen de la pàg. 107 del Pla d’Acció «Projecte de

Desenvolupament  Comercial  a  l’Alt  Empordà  (2017)».  Són  els  temes  genèrics  que  cal

treballar per aconseguir el model de territori que volem a mig-llarg termini.
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Per la impossibilitat de treballar-les totes durant un sol any, en proposem 4:

-1. Professionalització dels comerciants (  Estratègia 1.1 del Pla d’acció)

-2. Increment de l’atractiu dels eixos comercials (  Estratègia 1.4 del Pla d’acció)

-3. Sensibilització de la població resident (  Estratègia 1.5 del Pla d’acció)

-4. Sinergies entre comerç i producte locals (  Estratègia   2.2 del Pla d’acció)

Cada línia estratègica contindrà Programes, Projectes i Activitats. Són categories d’objectius,

de més abstractes a més concrets. 

Així doncs, els programes són el conjunt de projectes planificats a mig termini, coordinats

entre si, per assolir un objectiu general (abstracte). Els projectes tenen objectius específics i

compten amb els passos a seguir per complir els programes. Aquests passos a seguir són

les activitats, és a dir, les accions concretes i relacionades entre si que cal realitzar a curt

termini.
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Aquest és el  mapa conceptual dels projectes i el  percentatge de dedicació de cada un

respecte la jornada laboral total de l’AODL:
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1. Professionalització 
dels comerciants

1.1 Actualització 
del mapa formatiu

2. Increment de l’atractiu 
dels eixos comercials

3. Sensibilització de la 
població resident

4. Sinergies entre comerç 
i producte locals

2.1 Unificació de 
les ordenances 
d’urbanisme 

comercial

2.2 Aplicació 
d’experiències
innovadores

3.1 i 4.1 Promoció de 
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 submarca 
Comerç Empordà

1.1.1 Prospecció 
a empreses

10%

1.1.2 Organització 
de formacions

15%

1.1.3 Mapa de
recursos formatius 

de comerç
5%

2.1.1 Aplicació 
del «decàleg 

d’ordenances»
5%

2.2.1 Organització 
de Retail-tours

10 %

2.2.2 Dossier 
divulgatiu 
de comerç

10%

2.2.3 Tria d’una 
campanya de
 participació 

Ciutadana
5%

3.1.1 Campanya 
de comunicació 

de comerç 
5%

3.1.2 Campanya
 als centres 
educatius

20%

4.1.1 Empordà 
Market
15%



                                                                                                                            
Línia estratègica 1. Professionalització dels comerciants

Enfortiment de les competències dels comerciants i suport a les entitats representatives per

incrementar la competitivitats dels comerços. 

Es treballarà a partir de reunions específiques entre el Grup de Treball de Formació, i també

més transversals amb els grups de treball de Promoció i Urbanisme, i les sessions de la

Taula Comarcal de Comerç.

Programa 1.1 Actualització del mapa formatiu de la comarca

Projecte 1.1.1 Prospecció a empreses

Objectiu específic: Conèixer a través de fonts primàries les necessitats formatives reals del

sector comerç de la comarca.

Activitats / Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Identificar empreses que poden participar

potencialment en la prospecció X

Triar  un/s  mètode/s  per  obtenir  la

informació  (entrevista,  focus  groups,

enquesta...) i elaborar els models X

Contactar  amb  el  comerç  local  per

presentar la iniciativa X

Programar  les  entrevistes/focus

groups/enquestes X

Realitzar  les  entrevistes/focus

groups/enquestes X X

Elaborar  una  proposta  de  formació  de

comerç comarcal X
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Resultats esperats: 

Participació de 60 empresaris/comerciants

Identificació  de  3  cursos  de  formació

comercial dirigida a professionals del sector

Obtenció  d’una  proposta  de  formació

comercial comarcal per al primer trimestre de

2020-21

Indicadors d’avaluació:

Número de participants

Número d’entrevistes realitzades

Número de cursos proposats

Destinataris:  Empreses  de  comerç  local

dels 6 municipis participants

Finançament: subvenció  SOC  i  recursos
propis. 

Dedicació: es defineix a l'apartat 9.3. Cost: Salari i seguretat social proporcional al

temps dedicat al projecte 
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Projecte 1.1.2. Organització de formacions

Objectiu específic:  Actualitzar  l’oferta formativa  a partir  de les  conclusions  del  projecte

1.1.1, és a dir, segons les necessitats reals dels comerços.

Activitats / Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Identificació d’espais on poder realitzar la

formació identificada al projecte 1.1.1 X

Buscar  possibles  fonts  de  finançament,

com  les  Jornades  Divulgatives  de  la

Cambra de Comerç X

Organitzar  3  cursos  de  formació  en

l’àmbit del comerç X X X

Difondre els cursos

X X X X

Realització dels cursos

X X X

Resultats esperats: 

Realització de 3 cursos formatius

Participació de 60 comerciants

Indicadors d’avaluació:

Número de cursos formatius realitzats

Número de participants a cada curs

Número de participants en total

Material de difusió

Destinataris: Comerciants de la comarca Finançament: subvenció  SOC  i  recursos

propis. 

Dedicació: es defineix a l'apartat 9.3  Cost: Salari i seguretat social proporcional al

temps dedicat al projecte 
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Projecte 1.1.3 «Mapa de recursos formatius de comerç 2020-2021»

Objectiu  específic:  Actualitzar  el  mapa  de  recursos  de  formació  genèrica,  ja  existent,

incloent l’oferta formativa de comerç.

Activitats / Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Identificar les formacions comercials de la

comarca X X X

Incloure-les  al  mapa  formatiu  de  la

comarca, prenent com a plantilla l’existent

respecte  la  formació  genèrica  de

l’Empordà X X X

Difondre el mapa: presentar-lo a la Taula

Comarcal  de  Comerç,  via  mail als

ajuntaments  i  als  establiments

comercials,  a premsa i  a la pàgina web

de l’AODL X X X

Resultats esperats: 

Realització de 2 reunions del Grup de Treball

de Formació

Obtenció del mapa formatiu comercial 2020-

2021

Indicadors d’avaluació:

Número de reunions del Grup de Treball de

Formació

Obtenció  del  nou  mapa  formatiu  de  la

comarca

Destinataris:  Grup de Treball de Formació,

Taula Comarcal de Comerç i comerciants de

la comarca

Finançament: subvenció  SOC  i  recursos

propis. 

Dedicació: es defineix a l'apartat 9.3  Cost: Salari i seguretat social proporcional al

temps dedicat al projecte 
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Línia estratègica 2. Increment de l’atractiu dels eixos comercials

Millora de l’amabilitat  de l’espai urbà de les zones comercials de la comarca, per tal  de

convertir-lo en atractiu i proporcionar una experiència agradable als vianants. 

Es treballarà a partir del Grup de Treball d’Urbanisme i la Taula Comarcal de Comerç.

Programa  2.1.  Unificació  de  les  ordenances  d’urbanisme
comercial a la comarca

Projecte 2.1.1 Aplicació del «decàleg d’ordenances»

Objectiu específic: Promoure bones pràctiques amb la difusió del «decàleg d’ordenances»,

un  document  generat  per  l’AODL  el  2019  que  recull  de  manera  resumida  els  punts

fonamentals que han d’incloure les ordenances de cada municipi.

Activitats / Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Difondre  el  «decàleg  d’ordenances»  al

Grup de Treball d’Urbanisme X

Rebre el feedback dels ajuntaments sobre

els aspectes del decàleg X

Treballar amb les àrees d’urbanisme per

detectar mancances i obtenir propostes de

millora X X

Valorar la possibilitat de realitzar un estudi

aprofundit amb finançament extern en un

futur (ex. subvenció 4 de la XSLPE de la

Diputació de Girona) X X
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Resultats esperats:

Realització  d’1  reunió  del  Grup de  Treball

d’Urbanisme

Participació  d’agents  de  Promoció

Econòmica i Urbanisme

 Indicadors d’avaluació:

 Número de reunions del Grup de Treball

 d’Urbanisme

 Número de participants de Promoció

 Econòmica

 Número de participants d’Urbanisme 

 Destinataris: Grup de Treball d’Urbanisme  Finançament: subvenció SOC i recursos

 propis. 

 Dedicació: es defineix a l'apartat 9.3  Cost: Salari i seguretat social proporcional al

temps dedicat al projecte 
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Programa 2.2. Aplicació d’experiències innovadores

Projecte 2.2.1 Organització de Retail-Tours

Objectiu específic:  Modernitzar, renovar l’oferta comercial i  proporcionar una oferta més

especialitzada en  sectors  de  compra que puguin  generar  atracció  comercial  a  partir  de

l’adaptació de bones pràctiques a la nostra realitat (benchmarking)

Activitats / Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Identificar  diverses  experiències

innovadores en l’urbanisme comercial X X X X X X X X X X X

Recollir  propostes  del  Grup  de  Treball

d’Urbanisme X

Consensuar la destinació del retail-tour a

la Taula Comarcal de Comerç X

Organitzar el retail-tour

X X X

Recollir  el  feedback dels  participants

sobre el retail-tour X X X X

Identificar  aspectes  concrets  que  es

puguin adaptar al territori X X X X

Exposar l’experiència a la Taula Comarcal

de Comerç, a premsa i a la pàgina web

de l’AODL X

16                          



                                                                                                                            

Resultats esperats: 

Realització d’1 reunió de la Taula Comarcal

de Comerç

Realització d’1 retail-tour

Participació de 20 persones al retail-tour

Identificació de 2 experiències interessants i

factibles d’aplicar a la comarca

Recull de 2 notícies a premsa

Indicadors d’avaluació:

Número  de  reunions  del  Grup  de  Treball

d’Urbanisme on es tracta l’organització

Número de reunions de la Taula Comarcal de

Comerç on es tracta l’organització

Número de retail-tours organitzats

Número de participants a cada retail-tour

Número  d’experiències  interessants  i

factibles d’aplicar a la comarca identificades

Número de notícies a premsa

Destinataris:  Grup de Treball d’Urbanisme,

Taula Comarcal de Comerç i comerciants de

la comarca

Finançament: subvenció  SOC  i  recursos

propis. 

Dedicació: es defineix a l'apartat 9.3 Cost: Salari i seguretat social proporcional al

temps dedicat al projecte 
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Projecte 2.2.2. Dossier digital divulgatiu d’experiències innovadores en comerç 

Objectiu específic:  Promoure la millora del sector comerç de la comarca a partir d’oferir

propostes d’experiències aplicables a la  comarca,  extretes de l’assistència a  retail-tours,

fires, jornades i congressos.

Activitats / Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Recopilar  experiències  de  campanyes

comercials  transversals,  és  a  dir,  que

col·laborin  amb  altres  àrees:  medi

ambient, educació, cultura, turisme... X X X X X X X X X X X

Recopilar  experiències  d’urbanisme

comercial i reducció de locals buits1 X X X X X X X X X X X

Editar digitalment la revista

X X X X X X

Presentar  cada número del  dossier  a  la

Taula Comarcal de Comerç X X X

Valorar la seva difusió: només a membres

de la Taula Comarcal de Comerç, o bé fer-

la pública. X X

Resultats esperats:

Publicació de 2 números del dossier

Identificació  de  4  experiències  innovadores

factibles de ser aplicades

Indicadors d’avaluació:

Número de publicacions del dossier

Número de receptors

Número d’experiències factibles identificades

Destinataris: Taula Comarcal de Comerç Finançament: subvenció  SOC  i  recursos

propis. 

Dedicació: es defineix a l'apartat 9.3 Cost: Salari i seguretat social proporcional al

temps dedicat al projecte 

1 El Servei de consulta del Cens d'establiments comercials de Catalunya (CECC) només ofereix dades dels

comerços actius.
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Projecte 2.2.3. Tria d’una campanya de participació ciutadana per al 2021

Objectiu específic: Escollir una campanya comercial comarcal factible, sorgida del Dossier

d’Experiències  de  Comerç,  que  impulsi  el  comerç  local  a  partir  de  la  col·laboració  i  el

consens ciutadà. S’estudiarà l’aplicació de la campanya per al 2021.

Activitats / Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Identificar 4 experiències i els agents dels

quals  depèn  que  es  pugui  realitzar:

polítics, àrees, veïns... X X X

Valorar  els  mecanismes  de  processos

participatius per fer-les realitat X X X

Estudiar  la viabilitat  d’aplicació d’una de

les propostes a partir  d’una votació a la

Taula Comarcal de Comerç X X X

Proposar experiències factibles a la Taula

Comarcal de Comerç X X

Realitzar  una  votació  per  tal  de  triar  la

millor, o millors, campanyes X
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Resultats esperats: 

Proposició de 4 experiències factibles

Identificar  1  mecanisme  d’aplicació  de  les

experiències

Realització  d’1  votació  representativa  a  la

Taula Comarcal de Comerç

Obtenció d’1 proposta pactada de campanya

pel 2021

Recull  de  2  notícies  a  la  premsa  sobre

l’experiència triada

Indicadors d’avaluació:

Número d’experiències proposades

Número  de  mecanismes  de  participació

proposats

Realització  d’una  votació  per  adaptar  una

experiència

Número de participants a la votació

Número d’entitats representades a la votació

Número de veïns participants a la votació

Obtenció  d’una  proposta  d’aplicació

d’experiència innovadora 2021

Número de notícies a premsa

Destinataris: Taula Comarcal de Comerç Finançament: subvenció  SOC  i  recursos

propis. 

Dedicació: es defineix a l'apartat 9.3 Cost: Salari i seguretat social proporcional al

temps dedicat al projecte 
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Línia estratègica 3. Sensibilització de la població resident

Conscienciar sobre la funció econòmica i social del comerç de proximitat a la comarca. 

Es treballarà a partir de reunions del Grup de Treball de Promoció i la Taula Comarcal de
Comerç.

Programa 3.1 i 4.1 Promoció de la Marca Empordà, submarca 
Comerç Empordà

Projecte 3.1.1. Campanya de comunicació de foment del comerç comarcal

Objectiu específic: Posar en valor el comerç de proximitat a partir d’una imatge comarcal

homogènia.

Activitats / Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Identificar  exemples  de  campanyes  de

comunicació intermunicipals o comarcals X

Escollir  el  contingut  i  la  forma  del

missatge  publicitari,  amb la  incorporació

del logo de Comerç Empordà X

Identificar  un  dissenyador  que realitzi  el

disseny X

Aprovar la proposta del dissenyador

X

Decidir i elaborar el mètode de difusió del

material: en paper, digital... X X

Difondre la campanya als comerciants a

partir  de  newsletter i  presentació  a  la

Taula Comarcal de Comerç X

Distribuir  el  material  als  comerços de la

comarca X

Comunicar  la  campanya  a  premsa  i

xarxes socials X
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Resultats esperats: 

Identificació de 2 exemples de campanya de

comunicació intermunicipal o comarcal

Disseny d’1 campanya de comunicació

Distribució del material a 60 comerços de 6

municipis

Identificació  de  2  notícies  a  premsa  al

respecte

Indicadors d’avaluació:

Número  d’exemples  de  campanya

identificats

Número de campanyes dissenyades

Número de material imprès

Número  de  comerços  que  han  rebut  el

material

Número de municipis on s’ha distribuït

Número de comerços que l’han incorporat al

seu establiment

Número de notícies a premsa

Destinataris: Grup de Treball de Promoció Finançament: subvenció  SOC  i  recursos

propis. 

Dedicació: es defineix a l'apartat 9.3 Cost: Salari i seguretat social proporcional al

temps dedicat al projecte 

22                          



                                                                                                                            
Projecte 3.1.2. Campanya de sensibilització als centres educatius

Objectiu específic: Posar en valor el comerç de proximitat a escoles i centres formatius a

partir de tallers de conscienciació

Activitats / Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Identificar centres educatius interessats 

X

Identificar experiències similars que hagin

tingut èxit X

Adaptar  (o  dissenyar)  el  contingut  i  la

forma  dels  tallers,  tenint  en  compte

tipologia  d’alumnes  (edat,  tipus  de

formació...)  i  la  col·laboració  amb altres

àrees,  com  el  Centre  de  Recursos

Pedagògics o l’àrea de Medi Ambient del

CCAE X X X X

Elaborar (o reaprofitar) material didàctic

X X X X

Identificar  un  educador  que  realitzi  els

tallers X

Programar data, hora i lloc dels tallers

X X

Elaborar  enquestes  per  a  docents  i

alumnes,  per  tal  que  puguin  valorar  el

que han après i la seva satisfacció X

Comunicar els tallers a la Taula Comarcal

de Comerç, a premsa i a la pàgina web

de l’AODL X

Realitzar els tallers

X X X

Recollir  i  valorar  els  resultats  de  les

enquestes a cada centre, per tal de poder

millorar  les  qüestions  que  siguin X X X
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necessàries  (contingut,  forma,  tipus  de

públic...)

Resultats esperats: 

Identificació de 2 centres educatius

Disseny d’1 taller

Celebració de 2 tallers

Participació de 50 estudiants

Retorn  de  52  enquestes  emplenades  (a

estudiants i docents)

Material didàctic elaborat

Obtenció de 2 informes de valoració (un per

cada taller)

Identificació de 2 notícies a premsa

Indicadors d’avaluació:

Número de centres educatius participants

Número de tallers dissenyats

Elaboració de material didàctic

Número de tallers celebrats

Número d’estudiants participants

Número de professors participants

Número d’enquestes de valoració respostes

Número d’informes de valoració realitzats

Número de notícies a premsa

Destinataris: Grup de Treball de Promoció i

Centres educatius de la comarca

Finançament: subvenció  SOC  i  recursos

propis. 

Dedicació: es defineix a l'apartat 9.3 Cost: Salari i seguretat social proporcional al

temps dedicat al projecte 
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Línia estratègica 4. Sinergies entre comerç i producte locals

Potenciar les sinergies entre el comerç local, els mercats no sedentaris i  el producte del
territori.

Es treballarà a partir de reunions del Grup de Treball de Promoció i la Taula Comarcal de
Comerç.

Programa 3.1 i 4.1 Promoció de la Marca Empordà, submarca 
Comerç Empordà

Projecte 4.1.1 Empordà Market, fira-mercat semestral i itinerant del producte 
de l’Empordà

Objectiu específic: Campanya dirigida a la població en general per tal de posar en valor el producte local, sota

la  submarca  de  Comerç  Empordà,  amb  dinamització  de  la  fira-mercat  per  part  d’artesans  i  artistes

empordanesos.

Activitats / Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Identificar  els  dos  municipis  on  tindrà  lloc

l’Empordà Market 2020: primavera i tardor X

Consensuar les bases i  el període de sol·licituds

d’inscripcions X X

Difondre la fira-mercat entre productors-paradistes

locals i ajuntaments de la comarca X X X X X

Estar a la disposició dels paradistes per resoldre

dubtes, telemàticament i presencial X X X X X

Organitzar  activitats  complementàries  a  al  fira-

mercat (contacte i coordinació) X X X X

Elaboració de material de difusió de la fira

X X X

Presentació de la fira-mercat a la Taula Comarcal

de Comerç, a premsa i a la pàgina web de l’AODL,

entre d’altres X X X

Difusió  de  la  fira  mitjançant  penjada  de  cartells,

amb la col·laboració de les associacions X X X X
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Realització de la fira

X X X X

Valoració de l’èxit de participació, prenent nota les

mancances  per  tal  de  millorar-les  a  la  propera

edició X X

Resultats esperats:

Organització d’1 edició de la fira-mercat

Col·laboració  amb  12  entitats  públiques  i

privades

Participació  de  15  productors-paradistes  a

cada fira-mercat

Organització  de  mín.  6  activitats

complementàries  per  part  d’artistes  i

artesans

Assistència  de  mín.  500  persones,

comptades  aproximadament  per  la  policia

local

Elaboració d’1 informe de valoració de cada

edició de la fira

Recull de 2 notícies a premsa

Indicadors d’avaluació:

Número d’entitats públiques col·laboradores

Número d’entitats privades col·laboradores

Número de productors-paradistes contactats

Número  de  productors-paradistes

participants

Número  de  dinamitzadors  (artesans  i

artistes) contactats

Número  de  dinamitzadors  (artesans  i

artistes) participants

Elaboració de material gràfic

Recull de premsa

Número de públic assistent, aproximat

Número d’edicions celebrades

Número d’informes de valoració elaborats

Destinataris:  Grup de Treball de Promoció,

productors,  comerciants,  artesans  i  artistes

de l’Alt i el Baix Empordà

Finançament: subvenció  SOC  i  recursos

propis.

Dedicació: es defineix a l'apartat 9.3 Cost: Salari i seguretat social proporcional al

temps dedicat al projecte 
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