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1. INTRODUCCIÓ 
 

IDETSA,  Iniciatives  de  Desenvolupament  Empresarial  Les  Tàpies,  S.A.  és  una 

empresa municipal que desenvolupa una activitat orientada a oferir al ciutadà  tot 

tipus  de  serveis  orientats  a  la    ocupació  i  al  desenvolupament  econòmic  i 

empresarial del nostre entorn.  

Aquests serveis es desenvolupen amb els màxims requisits de qualitat i protecció ambiental que les 

normes  implantades ISO 9001:2015 de gestió de  la qualitat  i ISO 14001:2015 de gestió ambiental, 

conformen com a pilars de la nostra estratègia i valors.  

Per  assegurar‐ne el  seu  compliment,  IDETSA mostra el  seu  compromís  a prestar un  servei de  la 

màxima  qualitat  i  atenció  al  ciutadà,  que  conegui  les  seves  necessitats  i  expectatives  i  treballi 

sempre per oferir el millor servei a la vegada que es protegeix el medi ambient.  

D’aquesta manera es defineixen els següents principis: 

• Mantenir  el  sistema de  gestió  integrat,  englobant  totes  les  activitats d’IDETSA  i permetent 

establir periòdicament objectius  i  fites per tal de 

millorar contínuament la seva eficàcia i eficiència. 

• Complir amb els requisits  legals  i reglamentaris  i 

d’altres  requisits  que  IDETSA  tingui  subscrits  i 

evidentment,  els  establerts  per  les  normes  ISO 

implantades. 

• Garantir  la  formació, sensibilització,  informació  i 

participació dels treballadors i usuaris, per assolir 

els objectius de l’organització. 

•  Integrar  als  nostres  proveïdors,  col∙laboradors, 

ens  locals  i altres parts  interessades en  la millora 

contínua. 

• Promoure actuacions per reduir la minimització de l’impacte ambiental, la protecció del medi 

ambient,  la prevenció de  la  contaminació  i  la millora de  la  gestió  ambiental,  a  través de  la 

minimització de residu, del seu reciclatge i de  l’ús sostenible dels recursos natural; així com a 

vetllar per disposar en  tot moment de mecanismes de prevenció d’emergències ambientals 

que assegurin als nostres usuaris i ciutadans un entorn sostenible i segur. 

• Integrar la R+D+I, en la mesura del possible, en aquells projectes en els que IDETSA lideri. 

• Col∙laborar en  la creació  i creixement d’empreses que vetllin per  la ocupació,  la qualitat  i el 

medi ambient.   
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2. SERVEIS QUE OFEREIX IDETSA 
 

Durant  la  segona meitat  de  2017  Idetsa  ha  renovat  la  seva  pàgina web  (www.idetsa.cat),  s’ha 

actualitzat la imatge per apropar‐la a les eines de gestió de la Borsa de Treball, també s’ha fet mes 

accessible tota la informació que poden necessitar els usuaris, tant particulars com empreses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsa de treball 

La  Borsa  de  Treball  és  un  servei  que  facilita  

un  punt  de  trobada  entre  les  persones  que 

busquen  feina  i  les  persones  o  empreses  

que  ofereixen  llocs  de  treball.  Actualment 

estan registrades 1.232 persones. 

Tot  i  ser  un  servei  que  l’Ajuntament  de  Vandellòs  i 

l’Hospitalet  de  l’Infant  realitzava  des  de  final  de 

l’última  dècada  del  segle  passat,  és  després  de  la 

creació d’IDETSA, quan es comencen a guardar dades  

 

Durant  el  2017  han  disminuït  el  nombre  d’altes  de 

currículum, amb  la nova eina  les dades dels usuaris es 

mantenen  i  no  s’han  de  renovar  constantment.  Es 

manté  el  nombre  d’ofertes  ,  però  el  nombre  de 

contractacions ha disminuït, no hi ha hagut l’efecte de la 

recàrrega d’ANAV.  
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ALTES  OFERTES  CONTRACTACIONS 

Any 2017  498  139  73 

Mitjana mensual  42  12  6 
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La  gràfica històrica de  les ofertes dels  empresaris  locals  resumeix  la  crisi  econòmica que  es  va  iniciar  a 

Espanya en 2008,el període  llarg de recessió de  l’activitat empresarial fins a mitjans del 2014, el canvi de 

tendència el 2015 amb una consolidació a nivell de contractació  local 2016  i augment clar de  la  inversió 

privada realitzada pels empresaris locals.  

 

 

Segons dades pròpies el volum d'inversió dels empresaris locals, i fent una valoració de les subvencions 

atorgades  i sol∙licituds presentades (2016‐2017), va ser més elevat  l´any 2016, així mateix  i en termes 

d'ocupació,  també  tenim  una  relació més  positiva  de  tancaments  entre  les  ofertes  realitzades  i  la 

contractació realment ejectiva l'any 2016 (vegeu gràfics d'ocupació). Aquestes dades ens podrien donar 

una idea que el múscul necessari per a un potencial creixement l'any 2017‐2018 com a nova activitat i 

major diversificació dels productes  i  serveis dels  empresaris  locals,  ja  es  va  iniciar  a  finals de  2016, 

consolidant‐se aquest any 2017. 
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Segons de dades del darrer informe de la CEPTA, en base a les dades analitzades de la  de l'Enquesta de 

Població Activa (EPA) a Tarragona 

 

“Tots  els  grans  sectors  d’activitat  han  crescut  en  termes  d’ocupació,  essent  el  sector  terciari  (els 

serveis) el que millor comportament palesa i  tant la indústria com la construcció evolucionen de forma 

prou  positiva.  La construcció  consolida  el  canvi  de  tendència  iniciat  al  primer  trimestre  de  2017, 

creixent l’ocupació per segon any consecutiu. Tot i això, la província de Tarragona continua mantenint 

un nivell d’atur comparativament més elevat que la resta de Catalunya” 

 

Segons les darreres dades de l´Institut d´Estadística de Catalunya (www.idescat.cat): 

“La marxa del negoci de  les empreses de Catalunya al primer  trimestre del 2018 mostra un saldo de 

10,2 punts. Per sectors d'activitat, destaca el sector de la indústria (15,7 punts). 

 

Finalment,  pel  que  fa  al  nombre  d'ocupats,  les  empreses  catalanes  situen  l'evolució  respecte  al 

trimestre  anterior  en  4,7  punts,  i  tots  els  sectors mostren  saldos  positius,  excepte  l'hostaleria  (‐1,6 

punts). Les expectatives per al proper  trimestre a Catalunya assoleixen un  saldo de  respostes de 8,8 

punts” 
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Evolució de l'atur 
al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 
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Formació i convenis empresarials 

 

La  formació  és un  element  clau per  a  la millora  i  recerca de  feina,  la millora del 

currículum professional i la millora del serveis que presten les empreses.  

IDETSA va iniciar el seu programa formatiu el passat mes de setembre posant a l’abast una oferta 

pràctica de qualitat per ampliar el currículum i la formació dels usuaris amb un total de 34 accions 

formatives al 1r semestre‐2017 i 19 4t trimestre‐2017, dividits en cursos,  tallers, programes a mida 

i mòduls dels  certificats de professionalitat, dins dels  sectors de més potencial de  creixement al 

nostre municipi.  

 

L’elaboració d’aquest  format  formatiu  és  resultat  de  la  participació de  totes  les  àrees  de  servei 

d’IDETSA  i específicament de  la Borsa de  treball, els  requeriments  formatius de  l’Ajuntament de 

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, les aportacions de  les associacions empresarials del municipi . 

Durant  el  1r  semestre  de  2017  es  van  iniciar  i  finalitzar  34  accions  formatives,  que  incloure  21 

mòduls formatius dels Certificats de Professionalitat, 10 cursos, i 3 tallers. 

 

Al 4t trimestre de 2017 vam iniciar i finalitzar 19 accions formatives,  4 cursos, 1 taller i 2 programes 

a mida, de Comerç i Màrqueting i Creació i Disseny de Pàgines web. 
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2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Núm. cursos  6  10  10  4  11  17  38  24  41  35  31  43  46  53 

H de formació  260  519  347  104  388  366  883  629  882  875  845  1527  1685  2789 

Rati h/curs  43,33  51,9  34,7  26,0  35,27  21,53  23,24  26,21  21,51  25  27,26  35,51  36,63  52,62 

Alumnes inscrits  41  147  169  67  216  301  653  374  756  768  443  613  603  684 

Rati h/alumne  6,34  3,53  2,05  1,55  1,80  1,22  1,35  1,68  1,17  1,14  1,91  2,49  2,71  4,08 

Alumnes  curs 
finalitzat 

16  77  118  55  145  202  440  299  616  665  360  493  534  549 

% finalització 
     

            80%  81%  87%  81%  80%  89%  80% 

 

 

 

Aquest 2017 IDETSA ha tingut un total de 684 matriculats (458 persones del municipi i 226 persones 

de fora). Del total de matriculats, 567 (82,89%) es trobaven en situació d’atur i 117 en actiu.  

Del total d’alumnes matriculats 549 (80,26%) han superat el 80% d’assistència obligatori per obtenir 

el diploma.  

Els  cursos  van  finalitzar  amb  una  valoració mitjana  per  part  dels  alumnes  d’un  8,68.  De  les  457 

respostes als qüestionaris de valoració, 451 (98,68%) alumnes recomanarien els cursos. 

Respecte el 2016 han augmentat el nombre d’alumnes, i  han augmentat molt les hores de formació, 

amb el que la ràtio d’hores de formació per alumne ha augmentant (els cursos han sigut més llargs i 

els alumnes han fet mes hores de formació). 
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FOAP 2016 / FORMACIÓ OCUPACIONAL 

 

A data 7 de novembre de 2016  IDETSA presenta  sol∙licitud  convocatòria Formació d’Oferta  (FOAP‐2016) 
amb el núm. d’expedient 16/FOAP/315/0144604 i la següent mecanització de les accions al GIA. 
 
A data 7 de desembre de 2016 IDETSA rep  la resolució de  la convocatòria FOAP 2016 (TSF/2392/2016, de 
25  d’octubre,  per  a  la  realització  de  les  13  accions  formatives  demanades  dels  següents  Certificats  de 
professionalitat: 
 

 COML0309_ Organització i gestió de magatzems 

 ADGG0408_ Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 

 ADGD0308_ Activitats de gestió administrativa 

 IFCT0609_Programació de sistemes informàtics 
 

 

COML0309_CEN > ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS 

 

Aquest certificat ha estat el primer en iniciar‐se, la sessió informativa es va realitzar en el mes de desembre, 

i el primer mòdul va començar el 9 de gener amb 17 alumnes inscrits 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  Hores  Espai homologat  Data inici  Data fi  Alumnes  Avaluació 

Sessió informativa      23/12/2016       

 COML0309_CEN Organització i gestió de magatzems             

MF1014_3: Organització de magatzems  140  Aula Vandellòs  09/01/2017  15/02/2017  17  13 aptes 

 

MF1015_2: Gestió de les operacions 

d'emmagatzematge 
80  Aula Vandellòs  16/02/2017  09/03/2017  15  14 aptes 

 

MF1005_3: (Transversal) Optimització de 

la cadena logística 
90  Aula Vandellòs  10/03/2017  04/04/2017  13  13 aptes 

 COML0309_MP0193 Mòdul de pràctiques professionals 

no laborals 
80  Conveni empreses  21/02/2017  30/05/2017  12  11 aptes 

 COML0309_2012_FCO Formació Complementària  10  Aula Vandellòs  05/04/2017  06/04/2017  12  12 aptes 

   TOTAL HORES CP  400           
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L’1  de  març  els  alumnes  del  certificat  de 

professionalitat  "Organització  i  gestió  de magatzems 

de 400h" van  fer una visita a  les  instal∙lacions de FM 

Logístics (IKEA) de Valls. 

Durant la visita, van tenir l'oportunitat de presenciar el 

funcionament d'un magatzem de grans dimensions i el 

gran volum d'operacions que es duen a terme.  També 

van poder visitar un dels pocs mòduls que hi ha a  la 

província,  un  autoportant  de  33m  d'alçada  que 

funciona de manera automatitzada. 

Es  va  començar  la  jornada  amb  una  presentació 

corporativa de FM Logístics, seguit d'una visita guiada 

per part de dos responsables d'un dels dos magatzems ubicats a Valls. 

Va ser una sortida molt profitosa, ja que els i les alumnes han pogut tenir els primers contactes amb 

el sector com a futurs treballadors. 

 

Resultats de les accions formatives: 

 15 alumnes matriculats, dels que 11 han obtingut una avaluació apte de  tots els mòduls 
teòrics i 4 parcialment aptes del certificat de professionalitat. 

 12 alumnes han estat aptes a l’acció de la Formació Complementària. 

 11  alumnes  han  realitzat    les  practiques  en  context  productiu,  i,  d’aquests  alumnes,  10 
després  de  les  pràctiques  s’han  inserit  laboralment  en  diferents  empreses,  dels  quals,  8  han 
aconseguit contractes laborals i 2 contractes indefinits. 

 

ADGG0408_CEN > OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS 

 

Aquest certificat, de nivell I, ha estat el segon en el que es va iniciar la formació, amb 12 alumnes el 

dia 16 de gener. 

 

 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  Hores  Espai homologat  Data inici  Data fi  Alumnes  Avaluació 

 ADGG0408_CEN > Operacions auxiliars adm. generals             

MF0968: Tècniques administratives   150  Aula Vandellòs  16/01/2017  17/02/2017  12  11 aptes 



 

14 

bàsiques d’oficina 

 

MF0970: Operacions bàsiques de 

comunicació 
120  Aula Vandellòs  20/02/2017  20/03/2017  14  12 aptes 

MF0971: Reproducció i arxiu  120  Aula Vandellòs  21/03/2017  20/04/2017  15  13 aptes 

 ADGG0408_MP01112 Mòdul de pràctiques professionals 

no laborals 
40  Conveni empreses  02/05/2017  16/10/2017  9  9 aptes 

 ADGG0408_2012_FCO Formació Complementària  20  Aula Vandellòs  21/04/2017  26/04/2017  13  13 aptes 

   TOTAL HORES CP  490           

 

 

El 15 de març de 9 a 15h els alumnes 

del  mòdul  formatiu  MF0970 

“Operacions  bàsiques  de 

comunicación  de  120h”  del  CP 

ADGG0408, van realizar una sortida a 

una  jornada dedicada  al branding,  la 

publicitat  i  la  comunicació.  Una 

jornada  per  primera  vegada  a 

Catalunya  de  la  ma  de  SER 

Empresarios. 

 

Conferències,  tallers  i  networking, 

enfocat  al  branding,  la  publicitat  i  la 

comunicació. 

 

Grans professionals del sector de l’empresa, marketing i coaching donaran les claus per entendre la 

publicitat com a eina fonamental dins de l’entorn actual. 

 

Aquesta  jornada   Brandiing Day  es  va  celebrà  al  Palau  Firal  i de Congressos de  Tarragona,  carrer 

Arquitecte Rovira,2 43001 Tarragona 

 

Resultats de les accions formatives: 

 9 alumnes han obtingut una avaluació apte de tots els mòduls teòrics i 4 parcialment aptes 
del certificat de professionalitat. 

 13 aquest alumnes han estat aptes a l’acció de la Formació Complementària. 

 9 alumnes han realitzat  les practiques en diferents empreses, havent‐les superat tots, i tots 
ells s’han inserit laboralment en diferents empreses. 

 

 

ADGD0308_CEN > ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

 

L’últim certificat a iniciar‐se ha estat el de Gestió administrativa (nivell 2), ha començat el 21 d’abril 

amb 15 alumnes, i ha finalitzat en el mes de novembre amb l’últim mòdul. 
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Els  alumnes  participants  en  aquest  certificat  han  realitzat  dos  sortides  durant  la  duració  de  la 

formació: 

 

Sortida a Hawo Fruits amb  l’alumnat del mòdul 

Operacions  Administratives  Comercials 

(MF0976): 

El 15 de setembre de 2017 de 9 a 15  l’alumnat 

del mòdul  formatiu Operacions  administratives 

comercials de 160 hores del CP ADGD0308, van 

realitzar  una  sortida  a  l’empresa  Hawo  Fruits 

Spain al carrer Monturiol, 7 Pol  Ind. Les Tàpies, 

43890 de L’Hospitalet de  l’Infant, on realitzaran 

la  prova  pràctica  i  visitaran  el  magatzem  de 

l’empresa.  

 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  Hores  Espai homologat  Data inici  Data fi  Alumnes  Avaluació 

 ADGD0308_CEN > Activitats de gestió administrativa             

 

MF0976_Operacions administratives 

comercials  
160  Aula Vandellòs  23/06/2017  19/11/2017  13  13 aptes 

MF0979_Gestió operativa de tresoreria  90  Aula Vandellòs  21/04/2017  10/05/2017  15  12 aptes 

MF0980_Gestió auxiliar de personal  90  Aula Vandellòs  11/05/2017  29/05/2017  12  12 aptes 

MF0981_Registres comptables  120  Aula Vandellòs  30/05/2017  15/06/2017  12  10 aptes 

MF0973_Enregistrament de dades  90  Aula Vandellòs  20/09/2017  09/10/2017  14  13 aptes 

MF0978_Gestió d’arxius  60  Aula Vandellòs  10/10/2017  20/10/2017  14  13 aptes 

MF0233_Ofimàtica  190  Aula Vandellòs  20/07/2017  08/09/2017  14  14 aptes 

 ADGG0408_MP01112 Mòdul de pràctiques professionals 

no laborals 
80  Conveni empreses  27/10/2017  20/12/2017  8  8  aptes 

 ADGG0408_2012_FCO Formació Complementària  20  Aula Vandellòs  23/10/2017  26/10/2017  11   11 aptes 

   TOTAL HORES CP  900           
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Sortida a Media Markt Les Gavarres amb l’alumnat del mòdul d’Ofimàtica (MF0233): 

El passat 8 de  setembre de 2017 de 9 a 15 els alumnes del mòdul  formatiu d’Ofimàtica de 190 

hores del CP ADGD0308, van realitzar una sortida al Media Markt Les Gavarres Tarragona, on van 

realitzar una pràctica de prospecció de mercat tecnològic, tant a nivell de hardware i de software.  

 

Resultats de les accions formatives: 

 19 alumnes matriculats durant tot l’itinerari formatiu 

 8 alumnes han obtingut una avaluació apte de tots els mòduls teòrics i 3 parcialment aptes 
del certificat de professionalitat. 

 11 d’aquest alumnes han estat aptes a l’acció de la Formació Complementària. 

 8 alumnes han  realitzat    les practiques en diferents empreses, havent‐les  superat  tots,  i, 
d’aquests alumnes, 2 després de les pràctiques s’han inserit laboralment en la mateixa empresa de 
pràctiques. 

 

 

 

Formació amb compromís de contractació  
 

A data 8 de juliol de 2016 IDETSA amb núm. de cens 4105, va presentar la  sol∙licitud de subvenció 

per un  import  total de 46.935,00 euros, sobre un cost del  total del projecte de 51.628,50 euros, 

d’acord amb  la Resolució TSF/1664/2016, de 4 de  juliol, per  la qual  s’obre  la convocatòria per a 

l’any  2016  de  les  subvencions  destinades  a  les  actuacions  del  Programa  de  Formació  amb 

Compromís  de  Contractació  gestionat  per  entitats  de  formació.  I  en  data  11  d’octubre  de  2016 

IDETSA rep la resolució  de la subvenció per un import de 46.935,00 euros, sobre un cost del total 

del projecte de 51.628,50 euros. 

 

Amb aquest programa es buscar una  inserció, en el mercat del treball , del 60% dels alumnes que 

finalitzin com a aptes tot el certificat de professionalitat. 

 

HOTR0608 > SERVEIS DE RESTAURANT 

 

El CP HOTR0309_Serveis de Restaurant es va iniciar el passat 1 de desembre de 2016 i va finalitzar en 

el mes de juny. Amb un total de 580 hores de les quals 80 corresponen a pràctiques professionals no 
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laborals  i  10  a  una  formació  complementària  d’inserció  laboral,  sensibilització  mediambiental  i 

igualtat de gènere.  

Per  tal de  realizar  la part pràctica  s’han  signat 9  convenis  amb  restauradors del municipi.  La part 

teòrica s’ha impartit al Viver d’Empreses de l’Hospitalet de l’Infant i els 2 mòduls teòric   pràctics de 

130h  al restaurant  Le Petit Normand, aula taller homologada pel SOC. 

 

 

 

Durant aquest  temps, els 12 alumnes apuntats al  curs han après a desenvolupar els processos de 

serveis  d’aliments  i  begudes  a  la  sala,  a  servir  vins  i  prestar  informació  bàsica  sobre  aquests,  a 

preparar elaboracions culinàries a la vista del comensal i a disposar tot tipus de serveis especials en 

restauració. També a actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria i a 

comunicar‐se en anglès, amb un nivell d’usuari  independent, en els  serveis de  restauració. A més, 

han obtingut el carnet de manipulador/a d’aliments. 

 

Resultats finals d’avalució del CP: 

 9 alumnes han obtingut una avaluació apte en tot el Certificat de Professionalitat. 

 7 alumnes han obtingut una avaluació parcialment apte del certificat. 

 1 alumne no apte en cap mòdul. 

 

Un cop finalitzada la formació 9 alumnes han realitzat pràctiques i han obtingut un contracte laboral. 

 

El passat 06 de març de 2017 els alumnes matriculats al mòdul MF1048_2: (Transversal) Servei de 

vins de 90h  han realitzat una sortida a les Bodegas J.M. Bach i Fills,SL –L’Orangerie de Clos Barenys 

al camí vell de Cambrils, 180 43480 Vila‐seca  (Tarragona  ).Aquesta  sortida va estar organitzada  i 

coordinada pel formador del mòdul. 

 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  Hores  Espai homologat  Data inici  Data fi  Alumnes  Avaluació 

HOTR0608 > Serveis de Restaurant (aula Viver 

d’empreses) 

           

MF1052_Servei al restaurant   130  Aula Hospitalet  16/01/2017  01/03/2017  12  11 

MF1048_Servei de vins  90  Aula Hospitalet  02/03/2017  03/04/2017  11  11 

 

MF0711_Seguretat, higiene i protecció 

ambiental en hoteleria 
60  Aula Hospitalet  03/04/2017  21/04/2017  9  9 

MF1051_Anglès professional  90  Aula Hospitalet  01/12/2016  13/01/2017  14  12 

HOTR0608 > Serveis de Restaurant (aula‐taller  

restaurant)             

 

MF1053_Elaboració i acabat de plats a la 

vista del client 
50  Aula Taller  05/12/2016  09/01/2017  14  12 

MF1054_Serveis especials en restauració  80  Aula Taller  10/01/2017  02/03/2017  14  12 

HOTR0608 >Mòdul de pràctiques professionals no 

laborals 
80  Conveni empreses  13/03/2017  23/06/2017  9  9 aptes 

HOTR0608_2012_FCO Formació Complementària  10  Aula Hospitalet  27/04/2017  28/04/2017  9  8 aptes 

   TOTAL HORES CP  590           
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> Àmbit formatiu FETS A DESTACAR  
 

 Formació amb compromís de contractació:  

A data 27 d’octubre de 2017 s’ha publicat la resolució favorable de la Formació amb Compromís de 

Contractació  i  s’ha  atorgat  una  subvenció  de  52.277,00  euros  corresponent  al  certificat  de 

professionalitat  “Serveis  de  Restaurant”  de  590h  de  nivell  2.    Aquest  programa  inclou  un 

compromís de contractació que ha de ser com a mínim de 4 mesos dins dels 12 primers mesos un 

cop finalitzada  la formació. En aquest sentit des de Idetsa ha   aconseguit firmar un compromís de 

contractació per part dels Restaurants de  la zona, per un mínim d’un 60% d’alumnes que acabin 

amb èxit la formació. La formació  està pensada principalment per 15 persones majors de 16 anys 

que es trobin en situació d'atur, ja que es tracta d'un certificat subvencionat al 100%  i que consta 

de 4 accions formatives 

Aquest programa es va iniciar el passat 12 de desembre amb 13 alumnes matriculats , en un horari 

de matí i tarda combinant teoria i pràctica. 

S’ha de destacar que de  totes  les entitats que van participar en aquest programa  l’any anterior, 

IDETSA ha estat de les poques entitats no penalitzades per incompliment, ja que dels alumnes que 

van finalitzar la formació el 100% van obtenir un contracte de treball de com a mínim 4 mesos 

 

 FOAP 2017: 

 

A  data  7  de  novembre  el  SOC  atorga  a  IDETSA  10  accions  formatives  dintre  de  3  certificats  de 

professionalitat  i  a  la  Formació  Complementària  Transversal  que  corresponen  al  FOAP  2017 

(Formació  Ocupacional  Àrees  Prioritaries)  amb  un  import  de  130.443,00€.  Els  certificats  de 

professionalitat atorgats són: 

 

Organització i gestió de magatzem  Nivell 3  400 hores 

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals  Nivell 1  450 hores 

Activitats de gestió administrativa  Nivell 2  900 hores 

Xarxes Socials 2.0    30 hores 

 

El  passat  20  de  desembre  es  va  iniciar  el  Certificat  de  Professionalitat  d’Activitats  de  Gestió 

Administrativa  amb  13  alumnes,  i  durant  el  primer  trimestre  de  2018  s’iniciaran  la  resta  de 

certificats. 

 

 

 

 IDETSA nou centre col∙laborador ACTIC: 

En data 30 d’octubre de 2017, IDETSA ha rebut l’autorització per ser un centre col∙laborador ACTIC, 

amb  aquest  atorgament  IDETSA  serà  un  punt  d’avaluació  en  l’Acreditació  de  Competències  en 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació.   
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ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) 

http://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_que_es_l_actic_/ 

 

"L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC 

mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, encara 

que s’ha de fer en un centre col∙laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa 

en  les condicions adequades. Hi ha més de 350 centres distribuïts per  tot Catalunya, amb molta 

diversitat  d’horaris  d'avaluació.  La  sol∙licitud  d’acreditació  i  l’obtenció  del  certificat  també  són 

telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol∙licitud. 

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) 

que  emet  la  Generalitat,  i  que  els  possibilita  acreditar  un  determinat  nivell  (1,  2  o  3, 

respectivament)  de  competències  en  TIC davant de qualsevol  empresa o  administració. Aquests 

certificats  són, doncs, una eina que pot  facilitar  l'obtenció d'una  feina,  la promoció professional, 

l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional" 

 

Des de l’octubre de 2017,que IDETSA és centre col∙laborador ACTIC, fins al desembre s’han realitzat 

7 proves en diferents nivells: bàsic, mitjà i avançat. 

 

Nivell Bàsic: 5 persones presentades de les quals han aprovat 2 persones  

Nivell Mitjà: 1 persona presentada i que va aprovar. 

Nivell Avançat: 1 persona presentada i no va aprovar. 
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Servei d’Orientació Laboral 

 

IDETSA  com  a  departament  de  Promoció  Econòmica  de  l’Ajuntament  de  Vandellòs  i 

l’Hospitalet  de  l’Infanti  dins  del  Servei  d’Orientació  Laboral  ha  desenvolupat  accions 

d’orientació adreçades a la persones empadronades al nostre municipi en situació d’atur o  

millora de feina i que vulguin millorar el seu procés de recerca de feina.  

El 24 de gener de 2017 IDETSA va signar un contracte amb la MIDIT per desenvolupar accions d’orientació 

adreçades a la persones aturades amb risc d’exclusió  social greu, joves que no tenen titulació i aturats del 

territori MIDIT (Tivissa, Pratdip i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant). Aquest projecte anomenat orientació, 

intermediació i acompanyament laboral al territori MIDIT va posar en marxa una atenció personalitzada del 

procés d’orientació laboral, acompanyament a la inserció que permetés dotar a la persona d’eines, recursos 

i  tècniques de  recerca de  feina adequats al  seu objectiu professional, alhora que permetés  conèixer  les 

necessitats de formació d’aquestes. 

Aquest  projecte  està  emmarcat  en  el  desenvolupament  del  projecte  general  “El  Pla  Estratègic  de 

desenvolupament econòmic local de la MIDIT” amb número d’expedient IE‐01/16, subvencionat pel SOC en 

el marc de  la  convocatòria de projectes  innovadors,  regulada per  la Resolució TSF/1592/2016, de 23 de 

juny,  per  la  qual  s’obre  convocatòria  per  a  l’any  2016  per  a  la  concessió  de  subvencions  destinades  al 

Programa de projectes innovadors i experimentals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2016.  

 
 

NOMBRE D’USUARIS ATESOS 
Descripció del perfil dels usuaris 
 
Durant l’any 2017 s’han atès a 10 persones usuàries, 5 dones i 5 homes i  amb un nombre total de 
74  hores  d’accions  individuals  d’atenció  directa  (entrevista  de  diagnòstic  i  acompanyament  a 
l’orientació).  25  hores  dedicades  a    la  investigació,  preparació  de  documentació  i  trucades  per 
telèfon, sms i e‐mails. El 90% dels usuaris/àries han realitzat formació a Idetsa i un 40% han trobat 
feina.  
 
 

Respecte el perfil dels usuaris/es atesos: 
 

 Distribució segons el sexe:   Els usuaris atesos segons el gènere estan equilibrats, concretament un 
50% de dones i un 50% d’homes. 
 

 Distribució segons la nacionalitat: Destacar que hi ha un 60% de persones usuàries ateses 

autòctones i un 40% de  persones estrangeres (marroquina, senegalesa, italiana). 

 

 Segons  nivell  de  formació:  Percentatge  majoritari  de  persones  usuàries  amb  un  nivell  mínim 
d’estudis finalitzats(70%) i un 30% amb estudis de batxillerat i CFGS. 
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 Distribució per edats. El 60% de les persones usuàries són majors de 46 anys. 
 

 Segons l’antiguitat a l’atur: 20% d’aturats de llarga durada enfront del 80% d’antiguitat entre 1 i 6 
mesos. 

 
 Perfils  professionals  més  demanats:  Majoritàriament  els  usuaris/àries  no  tenen  un  perfil 

professional determinat  i concret. Les necessitats de  trobar  feina amb urgència per motius de  la 
situació econòmica‐ familiar i el baix nivell formatiu ha fet  que el procés d’orientació quedi reduït  
a l’establiment d’un objectiu consensuat en funció de l’experiència professional. 
 

 Segons la situació administrativa: Diversitat davant de la tipologia de les persones usuàries.  El 60% 
dels usuaris/àries están casats amb càrregues familiars, el 40% correspon a persones que viuen 
soles amb i sense càrregues familiars. 
 

 Segons la situació econòmica: Un 60% de les persones usuàries cobren algú tipus de prestació. 
 

 Segons  les  hores  invertides:  El  75% del  temps  s’ha destinat  a  entrevistes  de diagnòstic,  tutories 
d’acompanyament i sessions grupals i el  25% a hores d’investigació, preparació de documentació, 
trucades de telèfon, envio de correus electrònics, confecció d’informes i memòria. 
 
 

 
 
 

 Indicadors qualitatius d’avaluació: 

Durant  el  període  d’execució  del  programa  hem  atès  a  10  usuaris/àries    arribant  als  següents 

resultats dels indicadors requerits: 

 

Ítems que s’ha valorat, amb una valoració del 100% d’usuaris atesos, ha estat: 

 

‐ Nivell de satisfacció del programa: 7,2 
‐ Grau d’utilitat del programa: 7,2 
 

20%

4%

12%

24%

16%

8%

16%

Preferències laborals

Fabricació

Administració, gestió i entitats 

financeres

Comerç

Transport i logística

Construcció, instal∙lacions

Neteja i manteniment

Hoteleria i restauració
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Aquests dos paràmetres s’han avaluat   amb una escala de  l’1 a 10, considerant  l’1 com el   menys 

satisfactori i el 10 el més satisfactori. En totes dues preguntes el  7 ha estat la puntuació mínima i 9 

la màxima 

 

Resultats del programa: 

 9 usuaris/àries han fet formació durant tot l’any  

 4 usuaris/àries han trobat feina amb contractes temporals. Això representa un 40%. 

 1 usuari/a  ha abandonat i ho ha comunicat. 

 1 usuari va abandonat el servei sense comunicar‐lo prèviament. Van intentar contactar via telèfon 

amb ell però sense èxit. 

 7 usuaris han millorat significativament la recerca de feina, i per tant, l’ocupabilitat. 

 

PROGRAMA INTEGRALS 2017  
Programes  Integrals  per  a  persones  en  situació  d’atur  de  llarga  durada  i 
majors de 30 anys 
 

El 21 d’abril,  IDETSA va  rebre  l’atorgament del Programa  Integrals per majors de 30 anys al Baix 

Camp,  juntament  amb  Mas  Carandell,  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Camp  i  l’ajuntament  de 

Cambrils. L’import atorgat a tota l’agrupació va ser de 279.752,49€. I concretament a IDETSA va ser 

de 62.956,00€ per a la contractació d’un Tècnic d’acompanyament a la inserció i la realització d’una 

formació a mida en el sector logístic. 

 

En data 29 de maig de 2017 es va  iniciar, amb  la  contractació del  tècnic d’acompanyament a  la 

inserció i amb l’objectiu d’aconseguir a les persones usuàries. El 28 de juny s’aconsegueix l’objectiu 

de tenir 50 persones usuàries. 

 

Un cop aconseguits els participants del programa, s’ha començat a desenvolupar l’acció a través de 

3 línies d’acció: 

 

‐ Per una banda conjuntament amb una de  les  tutores del programa,  la realització de sessions 

grupals per millorar l’ocupabilitat dels participants, sessions que es treballa des de com fer un 

bon currículum a  la recerca d’ofertes de feina a través de  les xarxes socials.(normalment es fa 

dilluns‐dimarts i dijous a Cambrils i dimecres i divendres a IDETSA). 

 

‐ Visites de l’entorn productiu, es van visitar diferents empreses del baix camp, per tal de que els 

participants poguessin visualitzar com està el mercat  laboral avui en dia  i quins son els perfils 

més demanats. Per exemple, es va visitar el 22‐09‐2017 l’empresa De Muller SA; el 27‐09‐2017 

Unió Corporació Alimentaria, el 29‐09‐2017 HawoFruits, i durant la primera quinzena d’octubre 

Redesa, Tecnova i Aigües de Reus. 
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‐ A  partir  del  09‐10‐2017  a  IDETSA  ha  començat  una  formació  a mida  per  a màxim  20  dels 

participants, on durant 200 hores, obtindran els  carnets de Transpalet,  carretons elevadors  i 

plataformes mòbils així com coneixements en Riscos Laborals o Factusol  i   finalitzaran amb 30 

hores de practiques  en  empreses del món    logístic.  El  curs  s’està desenvolupant de manera 

òptima amb un elevat grau de satisfacció per part dels participants. 

 

A principis de novembre de 2017 s’ha finalitzat el programa a mida del sector logístic 3+1: carnets 

professionals al sector de  la  logística  (operador de carretons elevadors,  frontal  i  lateral, retràctil  i 

plataforma elevadora) + PRL i competències transversals, amb 14 alumnes participants.  

 

En  la  última  fase  s’està  treballant  amb  la  inserció  laboral  havent  aconseguit  en  data  de  31  de 

desembre de 2017 que 30 dels 50 participants han tingut una experiència laboral. 

 

El 30 de març de 2018 ha finalitzat  aquest primer Programa Integral d’Ocupació Baix Camp, de les 

100  persones  participants  en  aquest  programa  d'ocupació,  han  trobat  feina  un  total  de  49 

persones, de les quals 20 han aconseguit un contracte laboral de més de 6 mesos de durada. Altres 

persones han  iniciat accions de formació, Certificats de professionalitat  i Cicles Formatius, amb  la 

qual cosa milloraran la seva qualificació. Els propers mesos s’espera superar el nombre d’insercions. 

 

 

 

 

 

 

   



 

25 

> Àmbit d’orientació laboral FETS A DESTACAR  
 

•  Projectes Innovadors i Experimentals MIDIT 2017  

El passat 13 de desembre de 2017  la MIDIT va atorgar a  IDETSA, per un  import de 5.000,00€  IVA 

exclòs, per dur a terme el projecte “Orientació, intermediació i acompanyament laboral al territori 

MIDIT II”, emmarcats en el projecte general “El Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local 

de la MIDIT: Pilar de la diversificació del territori” i que són continuïtat dels iniciats a l’any 2016. 

L’objectiu d’aquest projecte és: 

1. Dotar  i millorar  les eines, tècniques  i recursos de  la recerca activa de feina, adequats als perfils 

professionals dels usuaris. 
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Servei d’Assessorament a Emprenedors 

 

El Servei de Creació d’empreses estableix com a línies d’actuació prioritàries: 

1. Suport a la creació d'empreses 

2. Suport per a la consolidació dels negocis 

3. Difusió de la Cultura Emprenedora 

4. Identificació de noves oportunitats de negoci 

 

El  Servei  d’Assessorament  Emprenedors  (SAE)  té  com  a  objectius  prioritaris  la  creació  de  noves 

empreses cercant la tracció de noves oportunitats empresarials que generin ocupació neta al territori, 

potenciar la diversificació econòmica dels empresaris locals, fonamentar en el desenvolupament d’una 

nova  Cultura  Emprenedora  fugint  del  nominalisme,  i  crear  noves  xarxes  de  relacions  amb  els 

empresaris locals per aprofundir  en la innovació i la Gestió del Coneixement. 

Els clients objectius a qui va dirigit el SAE, són totes les persones emprenedores en situació d'ocupació 

o d'atur, que volen crear la seva pròpia empresa o que l’han creat durant  l’últim any, tota empresa ja 

existent i en procés de consolidació empresarial, i tota empresa en procés de reestructuració motivada 

per les actuals circumstàncies econòmiques. 

 

Origen d’aquestes àrees de treball s’han definit dos metodologies: 

SERVEIS PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES 

Assistència tècnica personalitzada en el procés d’elaboració del Pla d'Empresa  fins a  l’engegada de  la 

nova empresa. Resolució de consultes puntuals que ens formulen relacionades amb aspectes relatius a 

les formes jurídiques, fiscalitat, aspectes comptables, i suport logístic per la creació d’una empresa.  

 

Orientació sobre les fonts de finançament, ajuts i subvencions a nivell autonòmic, estatal i europeu.  

 

Emetre  informes  i  certificacions  amb  signatura  de  viabilitat  dels  projectes  empresarials  que  siguin 

requerits  per  entitats  bancàries  i  altres  organismes  per  tramitar  noves  sol∙licituds  de  crèdit,  ajuts  i 

subvencions. 

 

SERVEI PER A LA CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL 

Revisar el Pla d’empresa, anàlisi de desviacions, establiment de mesures correctores, mitjançant nous 

instruments  de  gestió.  Facilitar  la  formació  continua  i  específica  de  caràcter  empresarial  pels  nous 

empresaris. Promoure la cooperació i el coneixement entre les empreses.  
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SERVEI ASSESSORAMENT EMPRENEDORS 2017 
Municipi Vandellòs I l’Hospitalet de l’Infant 

Empreses Constituïdes  11 

Ampliacions Empresarials  4 

Llocs de Treball creat (estimació)  15 

Suport empreses Consolidades  8 

Plans d’empresa desestimats  9 

Plans d’empresa en Procés  3 

Subvencions Totals(€)  46.119,59 
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Resultats assolits dins la Xarxa Catalunya Emprèn 2017 
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> Àmbit d’assessorament a emprenedors FETS A DESTACAR  
 

 Acreditació conjunta Catalunya Emprèn:  
 
Participació amb l’Ajuntament de Cambrils i el Consell Comarcal del Baix Camp d’acord amb l’ordre 

EMC/153/2017, de 12 de juliol  per al finançament del Programa integral suport a les persones 
emprenedores, en que IDETSA a actuat com a entitat promotora pilotant el projecte. 

 
La subvenció total atorgada va ser de 60.000€ i concretament a IDETSA de 20.443,71€. 

 
S’està a l’espera de que surti la convocatòria de subvenció per a l’any 2018.  

 

 Xarxa de Vivers de la Província de Tarragona 

 

Conveni establert entre la Diputació de Tarragona i IDETSA per crear una Xarxa de Vivers juntament 

amb Consells Comarcals i altres ajuntaments que gestionen vivers al Camp de Tarragona i les Terres 

de l’Ebre per dinamitzar l’emprenedoria i l’empresa. Amb aquesta relació es vol generar un espai de 

trobada  entre  els  gestors  dels  vivers  d’empresa  per  poder  posar  en  comú  experiències  i  bones 

pràctiques que possibilitin l’intercanvi i l’aprenentatge mutu. 

 

 

 10a edició de “Enfila el teu futur” 

 

El projecte empresarial “M&M Trips Study Tours”, de  l’alumna Marina Morales, va guanyar els X 

Premis Enfila el teu futur per a  joves emprenedors, organitzats per  l’Institut Berenguer d’Entença 

de  l’Hospitalet  de  l’Infant  i  l’empresa  municipal  de  promoció  econòmica,  IDETSA,  amb  la 

col∙laboració  d’Alpiq,  l’associació 

d’empresaris  i  l’associació  de  comerços 

del municipi. 

 

Aquest  projecte  planteja  l’obertura  d’un 

conjunt de cases ecologistes com a centre 

turístic  al  nucli  de  Masboquera  per  a 

estudiants,  joves  i  famílies d’Alemanya. El 

jurat dels Premis ha valorat especialment 

el  fet  que  el  treball  estigui  “molt  ben 

elaborat” i que tingui “possibilitats reals de finançament”.  
 

El  lliurament dels  guardons,  cofinançats per  la Xarxa  Emprèn de  la Generalitat de Catalunya,  va 

tenir  lloc el dimecres 7 de  juny a  la sala d’actes de  l’institut  i va anar a càrrec de  l’alcalde, Alfons 

Garcia; del regidor de promoció econòmica, Miguel Ángel Garcés; del director de la Central tèrmica 
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de cicle combinat Plana del Vent d’Alpiq, Gorka Gandarias; i de l’emprenedor local Tonet Sánchez, 

que  va  explicar  als  joves  la  seva  experiència  professional  com  a  empresari  del  sector  de  l’oci  i 

promotor d’esdeveniments musicals. 

 

En  aquest  escenari  també  s’hi  van  donar  a  conèixer  els  noms  dels  guanyadors  dels  dos  segons 

premis que va decidir entregar el jurat: Gemma Berenguer i Sara Garcia, pel projecte Sobre Rodes 

(que proposa la revalorització d’un establiment de restauració tancat a Vandellòs, per oferir noves 

activitats  esportives);  i Aroa  Chacón  i Maria Mayordomo,  pel  projecte  Sala  Live  (una  sala  per  a 

concerts exclusius a  l’Hospitalet de  l’Infant que donaria una nova dimensió a un establiment en 

funcionament).  També  es  va  lliurar  un  accèssit  a  Daniel  Romero,  pel  projecte  “D&Reactiveted” 

(d’instal∙lacions per a la pràctica i l’ensenyament de pilotatge de karts i motocròs). 

 

En aquesta 10a edició dels Premis Enfila el  teu  futur hi van participat un  total de 12 alumnes de 

Batxillerat de  l’INS Berenguer d’Entença, que van presentat 7 projectes empresarials, vinculats als 

sectors econòmics de  la restauració, el turisme  i  la  innovació. En aquests treballs es van analitzar 

tots  els  aspectes  de màrqueting,  organització,  fiscalitat,  inversió  real  i  finançament.  Per  fer‐ho, 

durant el curs els estudiants van comptar amb l’ajut del professorat i del Servei d’Assessorament a 

Emprenedors que ofereix IDETSA al Viver d’empreses. 

Entre els  criteris que ha  valorat el  jurat, hi havia  l’originalitat de  la  idea de negoci,  les àrees de 

màrqueting, de producció i qualitat, d’organització i gestió, la jurídic fiscal i l’econòmica financera; 

així com  la coherència global,  la presentació  formal  i  l’ús d’eines de comunicació com el web, el 

blog o el vídeo. 

L’objectiu d’aquests guardons  és promoure la cultura emprenedora entres els alumnes de l’institut 

i ampliar el seu coneixement a altres alternatives laborals basades en el treball per compte propi. 

 

 

 Col∙laboració amb Càtedra d'emprenedoria de la URV Emprèn:  

 

 
 

El 6 de  juny de 2017 IDETSA va participar a  la 4a edició del Dia de  l'Emprenedoria del Sud de 

Catalunya.  L'organització de  la quarta edició  va  correspondre a  l'Ajuntament de Calafell  i a  la 

Universitat Rovira i Virgili i va tenir lloc al Teatre Auditori de Calafell.  
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Una jornada pensada per al col∙lectiu empresarial i emprenedor que tenia com a finalitat principal 

abordar aspectes rellevants  i d'interès per a  les persones emprenedores, empresàries  i properes 

al món de l'empresa. Volia ser un punt de trobada i una festa de l'emprenedoria de les comarques 

tarragonines.  

 

En  aquesta  jornada,  vam  tenir  l'oportunitat de  compartir  experiències  i  coneixements  amb un 

gran nombre de persones que, volien tirar endavant els seus projectes i als que es va oferir tota 

mena de suport i orientació per millorar recursos i afrontar amb èxit els reptes.  

 

El programa d’activitats de  la  jornada  conjugava ponències  i  tallers d’habilitats emprenedores, 

casos de bones pràctiques, networking i activitats lúdiques. També va ser una oportunitat per a la 

relació  entre  persones  i  empreses. A més,  dins  del  recinte  es  va  presentar  una  àmplia  oferta 

d’informació  sobre  serveis  d’utilitat  per  als  emprenedors  i  emprenedores  de  les  comarques 

tarragonines. I al final de la jornada van  lliurar el premi al concurs Pitch and Win 2017. 
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 Taula d’empresaris de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  

 

Durant  el  2017  s’han  realitzat  dos  reunions  de  la  Taula  d’Empresaris,  en  els mesos  de  juliol  i 

desembre, .en que s’han tractat temes com les subvencions per a empresaris, la vialitat del polígon 

o el pla de treball de la nova AODL que s’incorporarà. 
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Promoció econòmica 

 
PROGRAMA AODL 2017  

 

 

El 30 de desembre de 2017 s’ha incorporat la figura de l’Agent de Desenvolupament Local a IDETSA. 

 

Els AODL són tècnics que treballen en un projecte de desenvolupament local impulsat en aquest cas per 

IDETSA. La seva missió principal és dinamitzar, promoure  i executar, en concertació amb altres agents 

del territori, polítiques  i programes que afavoreixin  la promoció econòmica en el territori, buscant un 

creixement econòmic sostenible generador d’ocupació. 

 

Els objectius específics o línies que s’inclouen dins el seu Pla de Treball son bàsicament: 

 

 Enfortir la cooperació entre el Sector Públic i el sector privat 

 Impulsar la concertació 

 Consolidar la col∙laboració empresarial i l’associacionisme 
 

L’AODL  ha  treballat  en  l’actualització  de  la  Base  de  Dades  del  Sistema  d’Informació  dels  Polígons 

d’Activitat  Econòmica  del municipi. Ha  recollit  les  dades  urbanístiques,  les  dades  d’activitat  i  altres 

dades de serveis i subministrament per tenir una visió actual dels polígons. 

 

Ha començat a  reunir‐se amb els presidents de  les  juntes  locals per analitzar  la  informació d’interès, 

donar suport i enfortir el seu caràcter associatiu i, a més a més, ha començat el contacte per promoure 

les  relacions  entre  AODL’s  i  tècnics  d’entitats  del  territori  per  poder  desenvolupar  estratègies 

conjuntes.  

 

Un altre punt important del pla de treball de l’AODL és la millora de la gestió del coneixement del perfil 

d’empresa consolidada, la formació i la tracció de l’activitat econòmica. En aquest sentit, es pretén fer 

una detecció de necessitats  formatives dels empresaris  locals per poder definir plans de  formació en 

funció dels  resultats obtinguts.  L’objectiu és promoure  la  formació  i  la professionalització del  sector 

empresarial per garantir  la seva competitivitat dins de  la formació formativa d’IDETSA per aquest 1er 

semestre de 2018. 
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ÀREA DE COMERÇ 
 

 

IDETSA, durant tot l’any, ha col∙laborat amb l’Àrea de comerç de l’Ajuntament treballant en l’execució 

de: 

 

 Subvenció amb l’ACHV 

Durant  el  primer  trimestre  s’ha  signat  el  conveni  de  col∙laboració  amb  l’ACHV,  amb  una  dotació 

econòmica de 5.000€. 

 

 Festa de la Primavera i presentació del nou logo de comerços 

El 21 d’abril en el marc de la festa de la Primavera va tenir lloc la presentació del nou logo de comerç. 

Es va optar per donar una imatge més actual i dinàmica, i a l’hora més versàtil per donar‐li contingut en 

cadascun de les campanyes i promocions que des de la pròpia regidoria se’n derivin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implantació del Servei de l’OMIC 

 

Les principals funcions de l’OMIC són: 

1.  Assessorar  i  informar  els 

consumidors  dels  seus  drets  i  deures. 

Derivar‐los  al  lloc  oportú,  en  cas  de  no 

existir  competència  en  l'àmbit  de 

consum. 

2.  Atendre  i  tramitar  les  consultes, 

queixes,  reclamacions  i  denúncies  que 

siguin presentades. 

3.  Realitzar  les mediacions corresponents amb  les empreses reclamades per trobar  l'acord entre  les 

parts i resoldre les controvèrsies. 

4.  Iniciar el procediment arbitral en cas de no assolir l'acord en el procediment de mediació. 
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 Mercat d’artesania 

 

El 21 de juny es va iniciar el mercat d’artesania amb que va durar fins al 3 de setembre de 2017. Amb 

l’afany de millorar la seguretat d’aquest esdeveniment es va modificar el cablejat per tal que totes les 

parades tinguessin llum sense necessitat que els cables estiguessin pel terra. 

 

Aquest mercat compta amb unes 35 parades d’artesania que s'instal∙len diàriament des dels voltants 

de Sant Joan fins la primera setmana de setembre. 

Arran que el passat mes de juny es va implantar una nova terrassa per l’obertura d’un establiment de 

restauració, va condicionar  l’elaboració d’un  informe de mobilitat   per  l’empresa  INTRA per tal de no 

dificultar els accessos a la plaça pels vianants. 

 

 Fira Sant Roc 

 

A més per  la Festa Major de Sant Roc gestionem prop de 50 atraccions de  fira al Passeig Marítim de 

l’Hospitalet. 

 

 Mercat de venda no sedentària de l’Hospitalet de l’Infant 

 

També varem portar el gestió i control de 101 parades al mercat de venda no sedentària de l’Hospitalet 

de l’Infant. 

 

 Antena comercial 

 

El  18  de  setembre  es  va  signar  un  conveni  de  col∙laboració  entre  l’Ajuntament  i  l’Associació  de 

Comerços de  l’Hospitalet de  l’Infant  i  la Vall de  Llors. Aquest projecte neix per  tal de  configurar un 

eficaç  sistema  de  comunicació  amb  els  comerciants  del  nostre municipi mitjançant  un  sistema  de 

missatgeria instantània (Whatsaap). 

 

Amb el projecte antena comercial es pretén: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.‐  Transmetre  informació  sobre  persones  sospitoses  d’estar  cometent  fets  delictius  (petits  furts  i 

robatoris i els comerciants puguin prendre les mesures d’alerta convenients) 
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2.‐ Transmetre des de la Policia Local missatges d’informació general de qüestions relatives al trànsit o 

talls de carrer que els puguin afectar. 

3.‐ Ajudar a la recerca i localització de persones desaparegudes o perdudes. 

4.‐ Facilitar a la Policia Local informació per tal d’identificar i localitzar els presumptes autors dels fets 

delictius comesos a la ciutat, així com d’actes incívics que puguin afectar al bon ús comercial. 

 

 

 Mercat medieval de l’Hospitalet de l’Infant 

 

De  l’1 al 3 de setembre de 2017 va tenir  lloc  la XXIIena edició del mercat medieval. Seguint el model 

d’anys anteriors s’han ofertat diferents actes atractius pel públic assistent: parades de venta al detall, 

demostració d’artesans, actuacions de grups d’animació i un sopar medieval. 

S’adjunta un resum de la despesa de les darreres edicions: 

 

Concepte  2017  2016  2015 

Artesans  4.017,20 € 3.934,34 €  3.751,70 €

Actuacions  2.210,00 € 3.025,00€  2.740,00 €

Seguretat  519,09 € 526,50€  526,50€

Sopar  2.574,00 € 6.479,00 €  5.511,00 €

Altres serveis  326,70 € 326,70 €  320,00 €

Despeses muntatge i brigada  1.142,31 € 831,88 €  ‐‐‐

Publicitat  4.474,88 €  4.257,92

Total  10.789,30 € 19.598,30 €  17.107,70 €

 

També s’adjunta una relació de l’evolució de les parades en els darrers 3 anys. 

 

Concepte  2017  2016  2015 

Parades externes  50 55  57

Parades locals  18 32  28

Artesans  4 5  5

Actuants  2 2  2

Baixes parades externes  3 0  3

Baixes parades locals  2 0  0

Total   
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Gestió d’infraestructures 

 

El Viver d’Empreses  i el Viver Tecnològic són espais que permeten  la ubicació de noves empreses 

facilitant la consolidació de l’activitat empresarial en els primers anys de vida d’aquests projectes.   

Actualment  tenim  vinculades  12  empreses  entre  el  Viver  d’empreses  i  el  Viver  Tecnològic  en 

diferents àmbits com són la consultoria, agroalimentari, enginyeria, informàtica. 

 

Viver d’Empreses 

El Viver d'Empreses és un espai format per 4 sales de reunions, 7 aules de formació que poden 

utilitzar totes les empreses interessades. 

El  Viver  també  disposa  de  3  naus  pre‐industrials  de  70m2,  en  les  que  es  poden  ubicar  nous 

emprenedors amb lloguers tous fins a 5 anys. 

 

Viver Tecnològic 

El Viver Tecnològic, és un espai format per 6 naus industrials amb mides que varien dels 75 m2 als 

150m2, 15 despatxos de 35m2 un espai de Coworking i una sala de formació amb capacitat per a 50 

persones. 

Aquests  espais  estan destinats  a noves  empreses de  l'àmbit de  les noves  tecnologies durant un 

període de 5 anys amb uns lloguers tous. 

 

La Cowmunitat   

Un  espai  concebut  per  treballar  conjuntament  amb  altres 

professionals, disposa de 8 espais de treball lliures i amb tots 

els serveis (telecomunicacions, infraestructura...) 

 

 

Aparcament 

IDETSA  també  gestiona  l'Aparcament Municipal  situat  a  la  plaça  Berenguer  de  l'Hospitalet  de 

l'Infant. L'aparcament ofereix servei les 24 hores del dia i té una capacitat per a 75 vehicles. 

Actualment hi ha 70 abonats anuals. 
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EMPRESES VINCULADES ALS VIVERS DURANT EL 2017: 

 

Blau Advisors Strategic Partners > Prestació de serveis de consultoria www.blauadvisors.com 

BravoSolution S.A. > BPO (Outsourcing compres en ANAV) 

Joaquin Gutiérrez (Aluminis Mestral) > Fusteria d’aluminis 

Profile  >  Serveis  TIC  i  de  Desenvolupament  de  Programari  amb  seus  a  Madrid  i  Barcelona. 

www.profilesoftwareservices.com 

 

TORO Advertising  > Màrqueting On  line. Ofereix  serveis publicitaris  i  tecnològics que  permeten 
connectar a tots aquells anunciants que volen oferir productes o serveis a la xarxa amb el seu públic 
objectiu potencial. www.toroadvertising.com 

 

Jose  Carlos  Rodríguez  (SOS+DEA)  >  Centre  de  formació  sanitària.  Formació  en  l’ús  de 

desfibril∙ladors (DESA), Suport vital Bàsic, Primers Auxilis. Ha habilitat la nau 1 del Viver d’empreses 

en dos espais, un per a formació teòrica i l’altre per a formació pràctica. www.sosdea.com 

 

The Rude Studio > Campanyes publicitàries, Producció audiovisual, Pagines Web, Publicitat Gráfica, 

Disseny  Gràfic,  3D &  Animació, Motion Graphics,  Dron &  RV,  Il∙lustració,  Packagins,  Filmació & 

Edició. www.therudestudio.com 

 

Mum’s MGZ > És un mitjà publicitari, divulgatiu, informatiu i gratuït que dóna resposta als dubtes i 

les  necessitats  lligades  a  la  maternitat  i  la  criança.  Una  Revista  moderna  i  professional  que 

mensualment es distribueix pel territori emmarcat en una realitat local i propera. www.mums.cat 

 

Viu el Mediterrani > Portal  turístic de  referència del sud de  la Costa Daurada,  i una eina útil per 

veïns i visitants del nostre territori. www.viuelmediterrani.com 

 

Pan de Gourmet > Empresa especialitzada en pa precuinat congelat, brioixeria i pastisseria. 

 

Perimar 2004, SL > Central de compres d’un sector agregat de restauració. 

 

Rodamons  SCP  >  Copisteria  multi  servei:  Copisteria,  impremta,  Regals  personalitzats,  Segells 

personalitzats. 

 

Millennials  >  Les  principals  unitats  de  negoci  són  el màrqueting  a  les  xarxes  socials  i  el  vídeo 

màrqueting.  Les  secundàries  són  els projectes web,  el disseny  gràfic,  la  fotografia  i  la  formació. 

https://sommillennials.cat/ 

 

Gloria Moreno Advocada > Advocada, especialista en dret laboral i civil, i exerceix a Barcelona des 

de fa 27 anys. Especialitzada en laboral i civil. Coneixedora dels Jutjats Socials de Tarragona. 

Actualment tramitant l'alta al Col∙legi de Tarragona.  
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Asintel  >  fou  creada  al  1988,  com  a  assessoria  i  enginyeria  de  telecomunicacions,  per  a  donar 

aquests serveis a FECSA – ENDESA i a GAS NATURAL. 

 

SGS Tecnos > SGS és líder mundial en inspecció, verificació, anàlisi i certificació. Està considerada 

com a principal referent mundial en qualitat i integritat, comptem amb més de 95.000 empleats i 

amb una xarxa de més de 2.400 oficines i laboratoris per tot el món. Els nostres serveis bàsics 

poden dividir‐se en quatre: Inspecció, Assajos, Certificació i Verificació. 

 

7  Moments  i  Espais  >  és  una  empresa  de  disseny,  creació  i  organització  d’esdeveniments. 

Esdeveniments  fets  a mida, personalitzats des del primer moment,  fent possible qualsevol  idea, 

incloent‐hi l’assessorament i l’execució.  
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> Àmbit l’àmbit d’infraestructures FETS A DESTACAR  
 

 Nous despatxos al Viver d’Empreses 

 

En  el  mes  d’octubre,  IDETSA  va  inaugurar  3  nous  despatxos  destinats  a  l’Operadora  de 

telecomunicacions,  per  atendre  els  nous  clients  del  nou  desplegament;  serveis  d’Orientació  i 

Inserció d’acord a  la participació en programes d’ocupació amb altres municipis del Baix Camp  i, 

per últim, a l’Àrea de Comerç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atorgament de dos subvencions per a  la  instal∙lació d’una estació de recàrrega ràpida 

per a vehicles elèctrics. 

 

IDETSA va col∙laborar amb l’ajuntament en la sol∙licitud d’una subvenció i gestió de la instal∙lació 

d’una  estació  de  recàrrega  ràpida  de  vehicles  elèctrics  de  55  KW,  que  entrarà  en  servei 

properament. 

La  Generalitat  de  Catalunya,  a  través  de  l’Institut  Català  d’Energia  (ICAEN),  va  concedit  una 

subvencions a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per valor de 40.000 euros, en el 
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marc del Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric a 

Catalunya 2016‐2019  (PIRVEC).  I  també va rebre un subvenció de 15.000€ del Plan MOVEA, del 

Ministeri d’Energia. Així doncs, el consistori només haurà de fer‐se’n càrrec de la gestió.  

Amb  l’acord  entre  l’ICAEN  i  els  diferents 

ajuntaments  i  corporacions  locals,  s’ha 

desenvolupat un sistema que permet que 

qualsevol  targeta  d’identificació  dels 

vehicles  elèctrics  de  les  que  s’usa  a  dia 

d’avui  pugui  desbloquejar  totes  les 

estacions  de  recàrrega  ràpida  publiques 

que  hi  ha  a  Catalunya.  Això  evita  que 

l’usuari  s’hagi  de  donar  d’alta  a  cada 

consistori i necessiti una targeta específica 

per a cada estació de recàrrega, i facilita. 

 

 

 Projecte de vialitat al Polígon Industrial les Tàpies 

 

IDETSA amb col∙laboració de l’ajuntament, i juntament la Direcció facultativa de l'empresa INTRA, 

han  realitzat  l’execució del  “Projecte  de millora de  la  seguretat  viària  al  Polígon  Industrial  Les 

Tàpies  I”. S’ha actuat als  carrers Monturiol, Torroja  i Vidal Barraquer, millorant  la  senyalització 

vertical i horitzonal. 
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Operadora de telecomunicacions 

Durant  el  2017  s’ha  continuat  donant  servei  a  les  empreses  del  polígon  Les  Tàpies  I, 
acabant l’any amb un total de 34 empreses activades.  
 
En el mes de març van finalitzar els treballs del desplegament de la xarxa de fibra òptica 
de l’Àrea Berenguer, fent la instal∙lació de tots els clients que havien contractat el servei. 
Durant aquest any s’han anat realitzant noves altes fins a arribar al 31 de desembre a 228 
clients actius. 
 
En el mes d’agost van començar els treballs per al desplegament de la fibra òptica a una 
altra  zona  del  nucli  de  l’Hospitalet  de  l’Infant,  la  3a  zona  de  desplegament,  l’Àrea Via 
Augusta. 
 

 
 
Per  a  facilitar  la  contractació  del  servei  de  fibra  òptica  en  la  nova  àrea,  en  el  mes 
d’octubre es va obrir,  temporalment,  l’oficina de  l’operadora a un  local comercial de  la 
Via Augusta, oferint noves ofertes i promocions per aconseguir el major nombre de noves 
altes possibles. 
 
Per aquesta nova fase, a data 31 de desembre hi ha 61 contractes signats i 16 altes reals. 
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3. ANNEXES 
 

FORMACIÓ 1r SEMESTRE 2017 
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FORMACIÓ 4t TRIMESTRE 2017 
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47 

 


