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INTRODUCCIÓ 

IDETSA, Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tàpies, S.A. és l’empresa 
municipal que desenvolupa una activitat orientada a oferir al ciutadà tot tipus de serveis 
orientats a l’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: 

• 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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SERVEIS QUE OFEREIX IDETSA 

 

1. 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 2.232 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 2019 han disminuït lleugerament el 

nombre d’altes de currículum, amb la nova 

eina les dades dels usuaris es mantenen i no s’han de renovar constantment. El nombre 

d’ofertes s’ha mantingut, i les contractacions han augmentat lleugerament. 
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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 a partir del 2016 i augment clar de la inversió privada realitzada pels 
empresaris locals. 

 ALTES OFERTES CONTRACTACIONS 

ANY 2019 381 36 56 
MITJANA MENSUAL 32 3 5 
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El volum de contractacions locals ha disminuït aquest any 2019 dins de la mitja de 
contractacions dels darrers 7 anys ( 86 contractacions de mitja) . 

Considerant la qualitat d’aquestes, cal tenir en compte les  consideracions del darrer 
informe de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya 
sobre la Rotació laboral a Catalunya 2019: 

“Durant 2019 s’ha assolit un nou rècord de contractació laboral a Catalunya, 3.346.255 
contractes de treball (+0,5%; 16.839 més interanualment), mentre que la xifra de 
persones contractades ha experimentat un discret descens (-0,1%; 778 menys). L’índex de 
rotació laboral resultant és de 2,57 contractes per persona contractada l’any 2019, molt 
semblant al d’un any abans (2,56). Per sexes, la rotació laboral femenina ha estat més 
elevada que la masculina, com sol ser habitual (2,62 enfront de 2,53). 

Per aquest motiu s’ha de continuar apostant pels incentius a les empreses locals per 
afavorir l’augment de la seva productivitat, per trencar l’alta estacionalitat de molts dels 
productes i serveis locals, i per tant, per ajudar a reduir aquestes altíssimes dades de 
rotació a la contractació. 

Podríem dir que l'economia avança, tot i que tenim un conjunt d'incerteses que ens 
afecten directament, guerra comercial entre Estats Units i Xina, el Brexit i la política 
catalana, espanyola, italiana i tots els populismes arreu d'Europa. Els empresaris estan 
treballant en escenaris de sentit comú positiu, com si fos una línia paral·lela de treball. 
Veure següent gràfic d’expectatives de Marxa de negoci per IDESCAT. 
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2. Evolució de l'atur al municipi de Vandellòs i 
l'Hospitalet de l'Infant 
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3. 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 posant a l’abast una oferta pràctica de qualitat 
per ampliar el currículum i la formació dels usuaris amb un total 43 accions formatives al 
maig i juny de 2019 i 19 el 4t trimestre de 2019, tenint el compte els 3 grups dels cursos 
d’ANAV de la central de Vandellós per la recàrrega. 

Tota la formació esta dividida en cursos, tallers, 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 i les aportacions de les associacions 
empresarials del municipi. 

Durant el 1r semestre de 2019 es van iniciar i finalitzar 43 accions formatives, que 
inclouen 29 mòduls formatius dels Certificats de Professionalitat i 13 cursos. 

Al 4t trimestre de 2019 vam iniciar i finalitzar 3 accions formatives, 2 cursos i un formació 
complementària als certificats de professionalitat. 
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Aquest 2019 IDETSA ha tingut un total de 381 matriculats (211 persones del municipi i 
170 persones de fora). Del total de matriculats, 260 (68,24%) es trobaven en situació 
d’atur i 121 en actiu. 

Del total d’alumnes matriculats 346 (90,81%) han superat el 80% d’assistència obligatòria 
per obtenir el diploma. 

Els cursos van finalitzar amb una valoració mitjana per part dels alumnes d’un 8,86. De les 
324 respostes als qüestionaris de valoració, 319 (98,08%) alumnes recomanarien els 
cursos. 

Respecte el 2018 el nombre d’alumnes ha pujat, i les hores de formació han augmentat, 
els cursos han sigut més curts, pel que els ratis d’hores de formació han disminuït. 

 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre cursos 6 10 10 4 11 17 38 24 41 35 31 43 46 53 55 62 
Hores de 
formació 260 519 347 104 388 366 883 629 882 875 845 1527 1685 2789 2670 2792 
Rati 
hores/curs 43,33 51,90 34,70 26,00 35,27 21,53 23,24 26,21 21,51 25,00 27,26 35,51 36,63 52,62 48,55 45,03 
Alumnes 
inscrits 41 147 169 67 216 301 653 374 756 768 443 613 603 684 678 381 

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 2,79 4,08 3,94 7,33 

Alum. Fin. curs 16 77 118 55 145 202 440 299 616 665 360 493 534 549 507 346 

% finalització               80% 81% 87% 81% 80% 89% 80% 75% 91% 
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3.1 FOAP 2018 / FORMACIÓ OCUPACIONAL 

Convocatòria de subvencions en el marc del Programa de formació d’oferta en àrees 
prioritàries (FOAP) per dur a terme accions formatives adreçades prioritàriament a 
persones treballadores desocupades.   FOAP 2018 

A data 7 de novembre de 2018 IDETSA presenta sol·licitud convocatòria Formació 
d’Oferta (FOAP-2018) amb el número d’expedient 18/FOAP/413/0155802 A data 13 de 
desembre de 2018 IDETSA rep la resolució de la convocatòria FOAP 2018  TSF/2463/2018, 
de 17 d’octubre amb l’atorgament del total  demanat, 13 accions formatives: 

 
 
 

IDETSA ha contractat abans de l’inici de l’acció formativa, una pòlissa d’assegurança 
d’accidents personals i de responsabilitat civil per a tot l’alumnat que cobreixi l’acció 
formativa incloent les pràctiques dins de l’acció formativa i el mòdul de pràctiques del 
certificat de professionalitat així com el risc in itinere i les visites didàctiques, a la 
companyia Zurich accidentes col·lectives innominada amb un període de vigència del 
20/12/2017 al 30/10/2018 i, per a 60 alumnes. 

 

REFERÈNCIA NOM DE L'ITINERARI FORMATIU NIVELL HORES DATA INICI DATA FI

155802/COML0309/IF004 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS NIVELL 3

18/FOAP/413/0155802/007 COML0309_CEN_ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS 310 05/03/2019 07/06/2019

18/FOAP/413/0155802/009 COML0309_2018_FCO_FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 10 12/06/2019 13/06/2019

18/FOAP/413/0155802/008 ADGD0309_MP0193_MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 80 25/06/2019 22/10/2019

155802/ADGD0308/IF001 ADGD0308_ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

18/FOAP/413/0155802/001 ADGD0308_CEN_ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA NIVELL 2 800 14/01/2019 04/07/2019

18/FOAP/413/0155802/002 ADGG0308_2018_FCO_FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 04/07/2019 12/07/2019

18/FOAP/413/0155802/003 COML0309_MP0111_MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 80 17/07/2019 29/10/2019

155802/ADGG04088/IF002 ADGD0408_OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS NIVELL 1

18/FOAP/413/0155802/004 ADGD0408_CEN_OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS 390 11/02/2019 21/05/2019

18/FOAP/413/0155802/005 ADGD0408_2018_FCO_FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 22/05/2019 31/05/2019

18/FOAP/413/0155802/006 ADGD0408_MP0112_MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 40 03/06/2019 25/10/2019

155802/ADGG04088/IF003 IFCT0210_OPERACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS NIVELL 2

18/FOAP/413/0155802/010 IFCT0210_CEN_OPERACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS 560 22/02/2019 15/07/2019

18/FOAP/413/0155802/011 IFCT0210_2018_FCO_FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 19/08/2019 27/08/2019

18/FOAP/413/0155802/012 IFCT0210_MP0286_MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 40 22/07/2019 05/09/2019

18/FOAP/413/0155802/013 FCOO08_CREACIÓ I GESTIÓ DE LA MARCA PERSONAL I XARXES SOCIALS A LA RECERCA D'OCUPACIÓ 35 26/09/2019 04/10/2019
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Publicitat del programa 

Per la publicitat de tots els  certificats de professionalitat 
IDETSA va utilitzar els mitjans de comunicació municipal (ràdio 
Hospitalet, TV Vandellòs, megafonia recepció Ajuntament i 
Casa la Vila, revista municipal trimestral) així com els xarxes 
socials, correus electrònics a altres centres formatius i 
Ajuntaments, OTG Cambrils, Reus i Móra i sms a les persones 
usuàries de la Borsa de treball Municipal. 

Pàgina web Ajuntament (www.vandellos-hospitalet.cat)  
Pàgina web IDETSA (www.idetsa.cat) 
Facebook  
Twitter 

Comprovació documental del compliment de la gratuïtat de la formació  al següent enllaç: 
https://www.dropbox.com/sh/0jxym7h3s6bxvar/AAD0noJMKBZxyNlspoOF9dGja?dl 

Verificació del desenvolupament correcte de la formació.  

Per tal de poder avaluar la qualitat de les accions formatives IDETSA vol saber l’opinió de 
tots els alumnes que han participat, o sigui, el grau de satisfacció de l‘alumnat i del 
personal formadors contractat. La puntuació mitjana del total d’accions ha estat en 8,8. 

Procés de selecció de l’alumnat 

• Reunions de coordinació per tal de difondre el programa amb els tècnics de promoció 
econòmica, de Joventut i Serveis Socials de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

• Realització més de 700 trucades telefòniques a candidats  inscrits a la BT Municipal. 

• Enviament d’e-mails a 50 empreses locals fent-los partícips de la formació  per tal de 
que poguessin fer difusió. 

• A 1392 persones usuàries  de la BT es van enviar sms i al voltant de 700 trucades. 

• Enviament d’ e-mails a agents de desenvolupament empresarial del territori  fent-los 
partícips de la formació. 

• Enviament d’informació a l’Associació de Comerços, l’ADE i l’Associació de 
Restauradors del municipi  per tal de que poguessin donar trasllat als seus integrants de la 
formació. 

• Contacte amb l’OTG de Cambrils i Móra d’Ebre, per tal de que ens facilitessin usuaris 
interessats en participar en la formació, en aquest sentit des de l’Oficina de l’OTG de 
Cambrils ens van facilitar un llistat amb un total de 35 candidats/es. . Vuit preinscripcions 
portal WEBSOC de les quals 5 van realitzar l’itinerari formatiu. 

• Dins d’aquesta convocatòria i tenint en compte els 4 certificats de professionalitat 
s’han seleccionat part dels 54 alumnes matriculats segons els col·lectius que prioritza la 
convocatòria (4-discapacitat, 17 majors 45a, 35 dones, 35 no cobren cap tipus de 

http://www.vandellos-hospitalet.cat/
http://www.idetsa.cat/
https://www.facebook.com/Idetsa/
https://twitter.com/
https://www.dropbox.com/sh/0jxym7h3s6bxvar/AAD0noJMKBZxyNlspoOF9dGja?dl
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prestació, 32 no tenen formació, 17 menors de 30a i 3 alumnes volien completar un 
itinerari formatiu iniciat en convocatòries anteriors. 

• S’han realitzat 13 proves de competències claus perquè els alumnes no tenien la 
titulació requerida segons certificat dels quals els 13 van ser aptes. 

Perfil de l’alumnat  

ADGG0408: Operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Nivell 1 

➢ Distribució segons el sexe: 7% home i 93%dona 
➢ Distribució segons la residència: 47% municipi i 53% fora del municipi 
➢ Segons la situació laboral: 93aturat/a i 7% actiu/va 
➢ Inscrit/a com a demanant d’ocupació no ocupat: 33% no DONO i 67% DONO  
➢ Segons si es perceptor de prestació :   40% perceptor de prestació i 60% no 
perceptor de cap prestació 
➢ Segons l’edat :   20% <30 i 80% >30 
➢ Segons el motiu de participació en l’itinerari formatiu :7% completar itinerari 
formatiu per finalització del CP, 87% tot l’itinerari formatiu i 6% itinerari parcial per 
voluntat de l’alumnat  
➢ Segons titulació acadèmica :  7% Batxillerat, 40%CFGM/CFGS, 53% EGB/ESO 
➢ Avaluació de l’itinerari formatiu:44% parcialment apte, 36% apte i 20% no apte 

COML0309_Organització i gestió de magatzems. Nivell 3 

➢ Distribució segons el sexe: 58% home i 42% dona 
➢ Distribució segons la residència:42% municipi i 58% fora del municipi 
➢ Segons la situació laboral: 83% aturat/a i 17% actiu/va 
➢ Inscrit/a com a demanant d’ocupació no ocupat: 33% no DONO i 67% DONO  
➢ Segons si es perceptor de prestació : 33% perceptor de prestació i 67% no 
perceptor de cap prestació 
➢ Segons l’edat : 33% <30 i 67% >30 
➢ Segons el motiu de participació en l’itinerari formatiu :100% tot l’itinerari formatiu  
➢ Segons titulació acadèmica : 717 Batxillerat, 33%CFGM/CFGS, 50% Proves de 
competències claus 
➢ Avaluació de l’itinerari formatiu:0% parcialment apte, 25% apte i 75% no apte 

ADGD0308_Activitats de gestió administrativa 

➢ Distribució segons el sexe: 17% home i 83%dona 
➢ Distribució segons la residència: 56% municipi i 44% fora del municipi 
➢ Segons la situació laboral: 72% aturat/a i 28% actiu/va 
➢ Inscrit/a com a demanant d’ocupació no ocupat: 33% no DONO i 67% DONO  
➢ Segons si es perceptor de prestació : 44% perceptor de prestació i 56% no 
perceptor de cap prestació 
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➢ Segons l’edat : 22% <30 i 78% >30 
➢  Segons el motiu de participació en l’itinerari formatiu 11% completar itinerari 
formatiu per finalització del CP, 61% tot l’itinerari formatiu i 28% itinerari parcial per 
voluntat de l’alumnat  
➢  Segons titulació acadèmica : 11% Batxillerat, 28% CFGM/CFGS, 28% EGB/ESO, 5% 
Estudis Universitaris, 28%Proves de competències claus. 
➢ Avaluació de l’itinerari formatiu:44% parcialment apte, 36% apte i 20% no apte 

IFCT0210_Operacions de sistemes informàtics 

➢ Distribució segons el sexe: 91% home i 9%dona 
➢ Distribució segons la residència: 45% municipi i 55% fora del municipi 
➢ Segons la situació laboral: 84% aturat/a i 16% actiu/va 
➢ Inscrit/a com a demanant d’ocupació no ocupat: 27% no DONO i 73% DONO  
➢ Segons si es perceptor de prestació :   18% perceptor de prestació i 82% no 
perceptor de cap prestació 
➢ Segons l’edat : 45% <30 i 55% >30 
➢  Segons el motiu de participació en l’itinerari formatiu: 100% tot l’itinerari 
formatiu  
➢ Segons titulació acadèmica : Proves de competències claus, 18% CFGM/CFGS, 27% 
EGB/ESO, 9% accés a cicles formatius. 
➢ Avaluació de l’itinerari formatiu:40% parcialment apte, 40% apte i 20% no apte 

Perfil del personal formador 

En data 14 de novembre de 2018, després de l’aprovació del Consell d’Administració, es 
van publicar a la pàgina web d’IDETSA les Bases de la Borsa de Treball de places de 
personal tècnic docent dels Certificats de Professionalitat “ADGD0308 – Activitats de 
Gestió Administrativa”, “ADGG0408 – Operacions Auxiliars de serveis administratius i 
generals”, “COML0309 – Organització i gestió de magatzems i “IFCT0210 – Operació de 
Sistemes Informàtics”, es va obrir el termini de presentació de currículums el dia 10 de 
desembre a les 15h. El desenvolupament del concurs de mèrits va consistir en una 
valoració del currículum vitae dels aspirants i una entrevista personal. Els requisits dels  
formadors del  certificat de professionalitat han estat  determinats pel Reial Decret que el 
regula i  només hem tingut un docent per  mòdul formatiu. La titulació dels formadors ha 
d’estat homologada per Serveis Territorials de Tarragona i validada per la tècnica de 
Verificació sobre el Terreny a Tarragona. 

Visita de la Tècnica del Servei de Verificació sobre el Terreny de Tarragona 

El passat 11 de juliol de 2019  a les 9:00 h la tècnica del Servei de Verificació sobre el 
Terreny de Tarragona va realitzar la visita in situ per la verificació administrativa de la 
documentació que es genera durant l’execució de les accions i que les actuacions 
s’executen d’acord amb les condicions d’atorgament de la convocatòria de formació 
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d’oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP-2018), 
concretament l’acció Operacions de sistemes informàtics amb codi d’acció 0155802/010 i 
núm. d’expedient 18/FOAP/413. Avaluació positiva. 

Mòdul de pràctiques  

S’han tancat un total de 23 convenis de pràctiques professionals i no laborals amb les 
següents empreses del territori. 

Empreses  sector Comerç i 
màrqueting  

Empreses sector Informàtica i 
comunicacions 

Empreses sector Administració i gestió 

- SCHÜTZ INERICA,SL 
- WERKHAUS,SL SCS 
- HAWO FRUITS SPAIN, SL 

 

- CSC DISTRIBUCIONES SCP 
(PCXPRESS INFORMÀTICA) 

- SISTACILS,SL 
- IT SALTO,SLU 
- AJUNTAMENT VANDELLÒS I 

L'HOSPITALET DE L'INFANT 
 

- ENWESA OPERACIONES,SME  (6) 
- LLASTRES SERVEIS 

MUNICIPALS,SL(4) 
- JOSE ANTONIO SABIO 

CAÑADAS(SABIO ASESORIA)(2) 
- ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 

DE SERVEI I OBRES (SEU CENTRAL 
MONTROIG DEL CAMP  

- ADRIÁN MARTÍN RODRÍGUEZ 
(GESTORÍA) 

- HYDRA SERVICIOS SINGULARES 
- ALUSIR 2007,SL 

 

 

Avaluació de les accions formatives 

FCOO08_Creació gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d’Ocupació 
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ADGD0308_Activitats de gestió administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADGG0408_ Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 
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COML03091_Organització i gestió de magatzems 
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FCT0210_Operacions de sistemes informàtics 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula de seguiment: insercions i/o retorn al sistema educatiu 

S’han realitzat 35 contractes distribuïts de la següent manera segons sector econòmic: 

• 9 sector administració i gestió 

• 4 sector informàtic i comunicació 

• 9 sector instal·lacions i manteniment 

• 4 sector comerç i màrqueting 

• 8 sector hostaleria i turisme 

• 1 sector esportiu 

30 contractes de treball temporal i 5 contractacions indefinides. 

21 alumnes han realitzat formació privada a IDETSA i 2 han fet un retorn al sistema 

educatiu (CFGM farmàcia i para farmàcia al Institut Cal·lípolis de Tarragona i l’altre escola 

adults prova d’accés CFGM) 
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Relació amb el teixit empresarial  

Sortida a IKEA al CP COML0309 

El pasat 8 de maig els alumnes del certificat de professionalitat Organització i gestió de 
magatzems de nivel 3 han visitat les instal·lacions d'IKEA de Valls, gestionat per FM 
Logístics.  

L’objectiu d’aquesta visita ha estat conèixer el funcionament d'un magatzem de grans 
dimensions i consolidar el coneixements teòrics del curs.  

Segons testimoni dels alumnes és una experiència positiva i enriquidora que els ha 
permès entrar en contacte amb el sector logístic i conèixer eines, tasques, funcions i 
procediments en un entorn real. 

 

Sortida a Mediamarkt  i Bureau Vallée de Tarragon CP ADGG0408 

El passat dia 11 d’abril de 2019 de 9.00 a 15.00  hores els alumnes 
de l’acció 18/FOAP/413/0155802/004, concretament del mòdul 
formatiu MF0971_Reproducció i arxiu de 120 hores del CP  
ADGG0408_ Operacions auxiliars de serveis administratius i 
generals, van realitzar  una sortida Mediamarkt i Bureau Vallée de 
Tarragona.  

Els alumnes van realitzar una pràctica 
per aplicar els coneixements adquirits 
a la realitat empresarial, treballar 
amb eines ofimàtiques a Internet i 
compartir informació a través del 
núvol. Alhora, aquesta activitat 
permet fomentar el treball en equip i 
les relacions socials.  
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Sortida al Palau de Fires i congressos de Tarragona  dels alumnes dels quatre certificats 
de professionalitat (COML0309, ADGG0408,ADGD0308, IFCT0210), el dia 21 de març  de  
2019 de 8.30 a 15.30 h. 

Els objectius d’aquesta activitat va ser: 

• Analitzar, recopilar i recollir informació amb l’ús 
eines online. 
• Situar el nostre perfil de tècnic de sistemes dins 
del marcat laboral. 
• Comunicar ítems de rellevància amb les xarxes 
socials. 

 

Amb aquesta activitat es va pretendre  situar a 
l'alumne dins del context sociolaboral del seu possible 
sector de treball. Dins de la variabilitat d'empreses que 
participen en la fira de l'ocupació, van  realitzar una 
recerca sobre els diferents perfils que aquestes poden 
arribar a necessitar en relació al camp d'acció dels 
alumnes. Els alumnes van publicar diferents 
informacions, segons el que consideren rellevant, dins 
de la pròpia fira de l'ocupació i el món dels sistemes 
operatius comunicacions en xarxa i xarxes socials. Per últim, van assistir a dos tallers en 
relació a la generació de CV i marca personal, eixos complementaris de la nostra pròpia 
formació. 

 

 

 

 

Sortida al centre de negocis de REDESSA de Reus dels alumnes del CP ADGD0308, el dia 
19 de febrer de 2019 de 8.30 a 15.30 hores. 

L'objectiu inicial d'aquesta activitat va ser donar resposta al contingut teòric de la Unitat 
Formativa UF323: Aplicacions informàtiques per a presentacions gràfiques d'informació, 
amb una acció que potenciï l'ús d'eines Tics, a més d'acostar a els/les nostres alumnes a 
diferents realitats laborals.  

 



 
 
 
 
 

22 

El desenvolupament de l'activitat era realitzar  una entrevista de 15-20 minuts en 
diferents espais del grup REDESSA, com si fos un cas real per a la contractació d'un 
administratiu/a. Paral·lelament a la realització de l'entrevista, un o dos companys  van 
grava i recollir dades de tot el procés.  

Finalment, van realitzar un informe en un arxiu Presentacions de Google, tant de 
l'empresa com del procés de selecció rebut. Tanmateix, es va  publicar en les xarxes 
socials (Linkedin, Twitter o Instagram) posts en relació a l'activitat realitzada utilitzant 
diferents continguts multimèdia. 

Sortida a l’empresa Alfonso Tejero e Hijos S.L  dels alumnes del CP ADGD0308, el dia 24 
de maig  de 2019 de 10 a 12 hores. 

L'objectiu inicial d'aquesta activitat formar part de l'aprenentatge de l'administració del 
departament comercial, poder veure com es fa l'atenció al client final en una botiga, i 
tenir una explicació de quin tipus de documentació usen en el procés comercial: llistat de 
preus, albarans de proveïdors, tiquets de clients,... i ens visualitzar  el programa CRM que 
usen en la gestió comercial. 

Sortida a l’empresa Hawo Fruits Spai dels alumnes del CP ADGD0308, dia 20 de maig  de 
2019 de 10 a 12 hores. 

L'objectiu inicial d'aquesta activitat va ser formar part de l'aprenentatge de 
l'administració del departament comercial, veure com es fa l'atenció al client final en una 
botiga, i ens explicaran quin tipus de documentació usen en el procés comercial: llistat de 
preus, albarans de proveïdors, tiquets de clients,... i ens ensenyaran el programa CRM 
que usen en la gestió comercial. 

Sortida a Media Markt Les Gavarres Tarragona dels alumnes del CP ADGD0308, dia 8 de 
febrer de 2019 de 8.30 a 15.30 hores.  

L’objectiu d’aquesta sortida va ser realitzar una pràctica de prospecció de mercat 
tecnològic, tant a nivell de hardware i de software.  
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Sortida a la Jornada Motivation Day dels alumnes del CP ADGD0308, dia 21 de gener de 
8.30 a 15.30 hores. 

L’objectiu va ser donar a conèixer idees innovadores per millorar la motivació de les 
treballadores i generi un impacte positiu en la responsabilitat social de l’empresa. 

Notícia publicada a la nostre pàgina web (www.idetsa.cat) i a la web de l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

Veure vídeo: 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6493039429693763584 

 

 

 

 

Sortida a Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional Supercomputación (BSC-
CNS) dels alumnes del CP IFCT0210, el dia 20 de maig de 2019 de 9 a 15 hores. 

És el centre nacional de supercomputació a Espanya. Especialitzats en computació d'altes 
prestacions (HPC) i gestionen el MareNostrum, un dels supercomputadors més potents 
d'Europa, ubicat a la capella de la Torre Girona. 

L'activitat va comptar d'inici amb els següents objectius: 

1. Conèixer el funcionament d'un centre de dades. 
2. Entendre els ítems bàsics d'un gran sistema de computació. 
3. Contrastar la informació rebuda a classe pel que fa a nivell físic i lògic de 

sistemes. 
4. Treballar eines online i xarxes socials per la recollida i difusió d'informació. 

Activitats: 

1. Visita guiada pel BSC i sales del supercomputador Mare Nostrum. 
2. Creació d'informes i difusió de la informació amb eines ofimàtiques en línia, 

LinkedIn, Twiter e Instagram. 
3. Creació d'un document de vídeo documental amb la col·laboració de tots els 

alumnes de classe. 

http://www.idetsa.cat/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6493039429693763584
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Els alumnes ens van desplaçar en bus a Barcelona. Els tutors legals dels alumnes menors 
d’edat van signar la corresponent autorització. 

Sortida instal·lacions de fibra idetsa dels alumnes del CP IFCT0210, 

Sortida per a conèixer les diferents instal·lacions de fibra òptica de Idetsa. Van haver 
d'escriure un article per tal de publicar-ho a la pàgina web d’IDETSA. 

3.2 Programa de Formació amb compromís de contractació, 

subvencions per realitzar accions de formació ocupacional 

HOTR0208 > OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR 

A data 9 de novembre  de 2018 IDETSA amb núm. de cens 4105, va presentar la  
sol·licitud de subvenció, per un import total de 26.782.50€, d’acord amb la Resolució 
TSF/2459/2018, de 17 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2018 de 
les subvencions destinades a les actuacions del Programa de Formació amb Compromís 
de Contractació gestionat per entitats de formació. 

A data 5 de desembre 2018 IDETSA es publica al DOGC  la resolució de la subvenció per 
un import de 26.782,50amb càrrec a la partida pressupostària D/461000141/331F/0000 
del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a 2018 amb l’atorgament de 
les següents accions: 

- Programa: 366-CC/Formació amb compromís de contractació 
- Convocatòria:410-Formació amb compromís de contractació 2018-FCC 2018 
- Número d’expedient: 18/ATCC2/410/0156013 
- Nom: HOTR0208_Operacions bàsiques de restaurant i bar 
- Nivell: 1 
- Accions: 

o HOTR0208_CEN_ Operacions bàsiques de restaurant i bar del 04/02/2019 al 
01/04/2019 

o HOTR0208_2018_FCO_ Formació Complementària del 04/04/2019 al 
12/04/2019 

o HOTR0208_MP0015_Mòdul de pràctiques professionals no laborals del 
25/04/2019 al 09/06/2019 

IDETSA es presenta en aquesta convocatòria amb un CP HOTR0208_Operacions bàsiques 
de restaurant i bar de Nivell 1. El fet de realitzar CP HOTR0208 d’operacions bàsiques de 
restaurant i bar  es deu a una necessitat del territori. Per una banda ens trobem amb una 
demanda laboral en aquest sector  i per l’altre la necessitat que aquest personal estigui 
format i pugui ser més competitiu i donar més servei a l’empresari. Aquesta necessitat ha 
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estat descrita a les diferents taules de treball amb les empreses de l´Associació de 
Restauradors, les successives taules d´empresaris, les sessions de treball conjunt amb la 
revisió del Pla Estratègic de la MIDIT 2020, les col·laboracions amb altres entitats d’àmbit 
comarcal  conjuntament amb  l’IMFE Mas Carandell l’Ajuntament de Cambrils, el Consell 
Comarcal del Baix Camp i amb la col·laboració dels ajuntaments de Mont-roig del Camp, 
la Selva del Camp i Riudoms, així com les taules de participació de necessitats formatives 
a nivell de territori amb la Diputació de Tarragona.  

El sector privat fa palès en totes aquestes reunions d’aquest any, la necessitat real de 
generar aquests tipus de perfils professionals per la millora de la qualitat d´aquest sector 
que torna ha ser estratègic després d´aquesta llarga recessió econòmica. 

Per assolir l’objectiu del programa IDETSA ha marcat el 47% el percentatge d’insercions i 
ha signat 7 convenis amb empreses del territori. 

 

 

 

 

Fases de col·laboració entre IDETSA i les empreses amb compromís de contractació:  

• Entrevista conjunta. IDETSA s’ha  compromet a que  l’empresa participi en tot 
moment en el procés de selecció dels alumne que finalment realitzarà el curs i  a 
afavorir la selecció d’aquells alumnes pertanyents als col·lectius vulnerables 
d’aquesta convocatòria, per tal de afavorir als menors de 30 anys, als majors de 45 
anys i les persones en situació d’atur.  pactant una entrevista conjunta, on 
l’empresa col·laboradora ha tingut  un pes decisiu alhora de fer la selecció. 

• Signatura i compromís del  conveni de contractació de l’alumnat per part de 
l’empresa, marcat per la pròpia convocatòria així com la participació en tot 
moment en el procés de selecció. 

• Seguiment i avaluació contínua en tot el període de contractació de l’alumne  on 
s’ha  detectat possibles propostes de millores formatives. 

• CONVENI ENTRE Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tàpies, S.A. 
(IDETSA)  I Maria C. Ochoa González, 28 de juny de 2018 per un total de 60h. 

• IDETSA ha contractat una pòlissa d’assegurança d’accidents personals 
(00000102314341) amb la companyia Zurich i amb un període de vigència del  
4/02/2019 al 31/10/2019 per un total de 15 alumnes. Aquesta pòlissa cobreix  
tant al període de duració teoricopràctic de l’acció formativa com al seu horari 
diari, cobrint les despeses d’accident in itinerari, els riscos derivats de les visites 
de l’alumnat a empreses o altres establiments que s’organitzin per donar suport 
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al desenvolupament de les accions formatives. L’assegurança ha cobert  el 
període formatiu, la durada de les pràctiques en empreses. 

Procés de selecció 

• Reunions de coordinació per tal de difondre el programa amb els tècnics de 
promoció econòmica, de Joventut i Serveis Socials de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant. 

• Realització més de 700 trucades telefòniques a candidats  inscrits a la BT Municipal. 

• Baners a la pàgina web de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i 
IDETSA. 

• Enviament d’e-mails a 50 empreses locals fent-los partícips de la formació  per tal 
de que poguessin fer difusió. 

• A 1392 persones usuàries  de la BT es van enviar sms i al voltant de 700 trucades. 

• Enviament d’ e-mails a agents de desenvolupament empresarial del territori  fent-
los partícips de la formació. 

• Enviament d’informació a l’Associació de Comerços, l’ADE i l’Associació de 
Restauració i hoteleria del municipi  per tal de que poguessin donar trasllat als seus 
integrants de la formació. 

• Contacte amb l’OTG de Cambrils i Móra d’Ebre, per tal de que ens facilitessin 
usuaris interessats en participar en la formació, en aquest sentit des de l’Oficina de 
l’OTG de Cambrils ens van facilitar un llistat amb un total de 35 candidats/es. 

• La Metodologia de selecció de l’alumnat s’ha fet seguint els perfil prioritaris de la 
convocatòria, en aquest sentit s’ha traslladat  a les oficines d’OTG, a Serveis Socials 
de l’Ajuntament V-H els perfils i característiques dels col·lectius( 1 discapacitat, 1 
>45a,8 dones, 13 sense prestació, 12 sense estudis, 9 <30a). 

• S’ha fet difusió del curs a través dels canals habituals (e-mails, xarxes socials, pòster 
i mitjans de comunicació). Per la  publicitat del programa i del   certificat de 
professionalitat IDETSA va utilitzar els mitjans de comunicació municipal (ràdio 
Hospitalet, TV Vandellòs, megafonia recepció Ajuntament i Casa la Vila, revista 
municipal trimestral) així com els xarxes socials, correus electrònics a altres centres 
formatius i Ajuntaments, OTG Cambrils, Reus i Móra i sms a les persones usuàries 
de la Borsa de treball Municipal. 

Pàgina web Ajuntament (www.vandellos-hospitalet.cat) 
Pàgina web IDETSA (www.idetsa.cat) 
Facebook 
Twitter 

• Grau de satisfacció de l’alumnat ha obtingut 8,90 de mitjana en l’acció Mòduls 
formatius i 8,83 en la acció de Formació Complementària.  

• Durant tota l’execució de la formació, des de IDETSA s’ha comptat amb el reforç del 
servei d’orientació, com enllaç entre els alumnes i el teixit empresarial. 

http://www.vandellos-hospitalet.cat/
http://www.idetsa.cat/
https://www.facebook.com/Idetsa/
https://twitter.com/
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• El Servei d’Orientació Laboral d’IDETSA i l’equip docent  a mida que ha sigut  
possible ha aplicat tècniques d’innovació per tal de fer el seguiment i contacte amb 
l’alumnat format: Creació i dinamització d’un grup professionalitzat de Linkedin i un 
altre més personalitzat de Whatsapp, on tots els/les alumnes puguin estar 
informats de les novetats dels diferents sectors de les accions realitzades, ofertes 
laborals, notícies de formació continua, etc... 

Perfil de l’alumnat 

➢ Distribució segons el sexe: 57% home i 43%dona 
➢ Distribució segons la residència: 50% municipi i 50% fora del municipi 
➢ Segons la situació laboral: 100% aturat/a  
➢ Inscrit/a com a demanant d’ocupació no ocupat: 14% no DONO i 86% DONO  
➢ Segons si es perceptor de prestació : 7% perceptor de prestació i 93% no perceptor 

de cap prestació 
➢ Segons l’edat : 64% <30 i 35% >30 
➢ Segons el motiu de participació en l’itinerari formati:, 100% tot l’itinerari formatiu  
➢ Segons titulació acadèmica:86%CFGM/CFGS,  14% EGB/ESO 

Procés de selecció del personal formador 

En data 14 de novembre de 2018, després de l’aprovació del Consell d’Administració, es 
van publicar a la pàgina web d’IDETSA les Bases de la Borsa de Treball de places de 
personal tècnic docent dels Certificats de Professionalitat HOTR0208_Operacions 
bàsiques restaurant i bar de nivell 1”, es va obrir el termini de presentació de currículums 
el dia 10 de desembre a les 15h. 

El desenvolupament del concurs de mèrits va consistir en una valoració del currículum 
vitae dels aspirants i una entrevista personal. 

Els requisits dels formadors del certificat de professionalitat han estat determinats pel 
Reial Decret que el regula i només hem tingut un docent per  mòdul formatiu I 
autoritzada per Serveis Territorials de Tarragona i validada per la tècnica de Verificació 
sobre el Terreny a Tarragona. 

Justificació gràfica del certificat de professionalitat  al següent enllaç:  

https://www.dropbox.com/sh/9bek9hoxa05tvtx/AAAYexs3nWlDlRiTv-ygtBCTa?dl= 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/9bek9hoxa05tvtx/AAAYexs3nWlDlRiTv-ygtBCTa?dl=
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Avaluació de l’alumnat 

• CEN: 13 alumnes apte 

• FCO: 13 alumnes apte 

• MP: 11 alumnes apte 

 

 

 

 

 

 

Relació amb el teixit empresarial 

S’han tancat un total de 11 convenis de pràctiques professionals i no laborals amb les 
següents empreses del territori: 

• Manel Joan Barreno (Sol Solet-bar terrassa) de L’Hospitalet de l’Infant 

• Nembarch,SL de L’Hospitalet de l’Infant 

• Eclipse Palya Cristal,SL de Montroig del Camp 

• Diesco Forn de Pa,SL de Montroig del Camp 

• Servicios Turísticos Salauris 2008,SL de Cambrils 

Per tal de poder tramitar les dos exempcions de pràctiques hem emplenat la 
corresponen sol·licitud de certificació d’exempció del mòdul de formació pràctica en 
centres de treball signat per l’alumne/a i hem adjuntat el certificat d’empresa on es 
demostra l’experiència professional amb signatura i segell de l’empresa  més 
documentació acreditativa del treballador. Enviat per la via de l’EACAT. 

IDETSA ha tramitat online els  títols oficials dels alumnes  del FCC 2017. I cada alumne/a 
ha presentat la sol·licitud emplenada i signada per duplicat, la fotocòpia del DNI/NIE i les 
fotocòpies dels diplomes d’aprofitament a la oficina de treball de Cambrils.  

Cal destacar el fet que aquest any com a valor afegit, tots el alumnes que van cursar  la 
UF0053:Aplicació de normes i condicions higiènic-sanitàries en restauració de 30 hores 
van obtenir el certificat de manipular d’aliments de 4h. 
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Els resultats ocupacionals obtinguts són completament positius, dels 11 alumnes que han 
realitzat les pràctiques en empreses del sector hoteler consoliden treball, 10 alumnes. Del 
quals les dos exempcions ha sigut per col·locació al sector de la restauració abans de 
finalitzar l’itinerari formatiu.  

Empreses que han realitzat 9 contractacions de 15 alumnes matriculats (60% d’insercions 
en el programa): Manel Barreno Jardí (Sol Solet), José Francisco Rodríguez Fernández, 
Nemba,Sl Camping Resort Playa Miami, Eclipse Playa Cristal, Sl, Diesco forn de pa , SL, 
Lluïsa Liliana Sandulache, joan Josep Mansanet Panea, Servicios turístiicos Salauris 
2008,SLU. 

Els alumnes de certificat de professionalitat de restauració d’IDETSA visiten  Cambrils 
Park 

"El passat divendres dia 15 de març, els alumnes d’operacions bàsiques de restaurant i 
bar van realitzar una visita a les instal·lacions de restauració del complex turístic:  
Cambrils Park. 

Cambrils Park, és una empresa turística de referència dins de la 
Costa Daurada, com a ressort familiar, durant tot el període 
estival; té uns 170 apartaments, restaurants, boutiques, centre 
d’estètica, parc infantil, fitness, spa i un edifici en el que queden 
centralitzades les oficines de l’empresa, amb una nova zona 
temàtica, el ressort familiar que rep la categoria  d’apart hotel 
de 4* SUP. La  visita va estar dirigida pel cap de restauració, Bito 

Gutiérrez,  i el cap de serveis de restauració, David Rull. 
Els alumnes, van poder veure les diverses zones del 
ressort, i visualitzar diferents tipus de servei(carta, 
bufet, self service, cocteleria,..) a més van tenir 
l’oportunitat d’integrar l’oferta gastronòmica, com: 
l’elaboració de sandvitxos, entrepans, plats de carta i 
plats combinats més 
utilitzats. Cal 
esmentar que aquest 

proper mes d’abril tindrem tres alumnes que 
realitzaran les pràctiques amb aquesta empresa. La 
valoració, és molt positiva, des de el moment que 
vàrem entrar al ressort. Cal esmentar, que a hores 
d’ara, ja tenen tota les places ocupades, i les noves 
reserves són pel proper any 2020. 

La demanda turística i la mobilitat de personal, que any darrera any, fa que aquesta 
empresa sigui un punt a tenir en compte per futures fornades d’alumnes en pràctiques."  
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Enllaç compartit per accedir a la fitxa d’insercions i els contractes: 

https://www.dropbox.com/s/ticbiccmyuh3vs3/FitxaInsercions%2Bcontractes.pdf?dl=0 

Des del novembre del 2018 hem gestionat un total de 55 ofertes per part de  les 
empreses del sector Hostaleria i restauració. De les quals s’han obtingut 31 
contractacions a través de la Borsa de Treball i 7 contractacions externes. 

 

https://www.dropbox.com/s/ticbiccmyuh3vs3/FitxaInsercions%2Bcontractes.pdf?dl=0
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4. Servei d’Orientació Laboral: Projecte Singulars 
2018 “De la Terra a la Taula” 

CONVOCATÒRIA PROJECTE SINGULARS 2018 

ORDRE TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 
2018 per la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars que 
promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

El Projecte Singulars 2018 “De la Terra a la Taula” ha quedat localitzat en la comarca del 
Baix Camp i ha tingut com a objectiu principal reforçar l’ocupabilitat i les competències 
professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o 
formació per persones joves d’entre 16 i 29 anys beneficiàries de la Garantia Juvenil en un 
90%, mitjançant tres actuacions: orientació, formació i prospecció. 

El projecte Singulars s’ha dut a terme mitjançant quatre ens locals: l’IMFE “Mas 
Carandell”, el Consell Comarcal del Baix Camp, l’Ajuntament de Cambrils i IDETSA. Les 
quatre entitats presenten una llarga experiència dedicada a la formació i foment de 
l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat.  

A més, totes quatre administracions han signat la Declaració de la Cessetània en virtut de 
la qual es declaren agents de concertació territorial en el marc del procés iniciat pel 
desplegament de la Llei 13/2015, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, que preveu l’establiment d’estratègies territorials d’ocupació i 
desenvolupament local per reduir les actuals taxes d’atur i l’excessiva temporalitat del 
mercat de treball; activar la demanda interna auto generadora de nova ocupació; 
impulsar l’estructura empresarial incorporant capital humà del territori; afavorir la 
inserció laboral de les persones desocupades mitjançant la qualificació professional; i 
impulsar projectes de màrqueting territorial fomentant la projecció del territori. 

La possibilitat d’intervenció conjunta i integrada, a tota la comarca permet crear 
dinàmiques de concertació local en l’àmbit de les polítiques d’ocupació al Baix Camp. 

Es van definir 6 objectius que s’han treballat durant l’execució del projecte: 

1.- Potenciar el desenvolupament de l’agricultura ecològica i les diferents baules de la 
cadena alimentària associades: producció, transformació i comercialització mitjançant 
la incorporació dels joves en el sector. 

2.- Augmentar la diversificació dels sectors productius de la comarca centrada en el 
sector serveis/turístics generant ocupació estable en un sector emergent i que 
contribueixi a l’equilibri territorial. 
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3.- Realitzar un programa d’orientació individualitzat que inclou informació, 
assessorament professional i laboral, sessions grupals i individuals, i acompanyament 
en la recerca d’ocupació, recollit en un Pla Individual. 

4.- Realitzar un “Pla de formació a mida” que ha inclòs 3 accions formatives: Producció 
Ecològica (165h), Transformació del producte Agroalimentària (150) i la indústria 
Agroalimentària 3.0 (90h) 

5.- Enfortir el vincle dels joves participants amb el seu entorn, institucions educatives, 
entitats associatives... i amb el seu entorn productiu a través de la informació i 
coneixement de les empreses del territori. 

6.- Inserir laboralment als joves en empreses que formen part del sector 
agroalimentària mitjançant la detecció i selecció de llocs de treball vacants i la 
identificació de perfils professionals. El projecte ha estat un èxit ja que s’han 
aconseguit la majoria de les fites i objectius marcats a la sol·licitud del projecte. De 
manera resumida: 

• 76 participants 

• La inserció educativa ha estat d’un 10%: 6 joves 

• La inserció laboral ha estat d’un 30%: 18 joves 

• La inserció laboral global ha estat complint els requisits de la normativa ha 
estat d’un 40%, 10 punts superior a la fita marcada a la sol·licitud i 15 punts 
superior al mínim exigit en la convocatòria. 

• S’han realitzat 23 sessions grupals i 732 sessions individuals 

• El 85% dels participants s’han inscrit a 3 borses de treball i realitzat Cvitae i 
simulació d’entrevista. 

• S’han realitzat 5 visites a l’entorn productiu i 13 visites socials, culturals i 
cíviques 

• El 85,14% dels participants han aconseguit qualificar-se i d’aquest percentatge 
un 97,22% han aconseguit el certificat d’aprofitament. 

• S’han realitzat 60 visites a 52 empreses 

• S’han realitzat 716 trucades/mail a 255 empreses 

• S’han gestionat 60 ofertes de 34 empreses 

• S’han realitzat 21 reunions de coordinació i seguiment. Es valora molt 
positivament la col·laboració estreta per part de totes les entitats. 

El personal tècnic ha estat organitzat de la següent manera: 

✓ 1orientador al Consell Comarcal Baix Camp 
✓ 1 orientadora a l’Ajuntament de Cambrils 
✓ 1 orientadora a Idetsa 
✓ 1 prospectora a IMFE Mas Carandell 
✓ Personal de suport i coordinació a IMFE Mas Carandell 
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La prospectora ha realitzat 60 visites a 52 empreses amb les corresponents actes de visita. 
Ha realitzat 716 trucades o e-mails a 255 empreses, registrades a l’aplicatiu que disposa 
l’entitat per a que quedi tot registrat i amb la informació corresponent. Ha gestionat 60 
ofertes de feina de 34 empreses. En aquesta actuació estan incloses les visites a l’entorn 
productiu per a fer sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu. S’ha 
realitzat 5 visites a entorns productius. Les visites han englobat els tres sectors en que 
treballa el projecte. Per la realització d’aquestes visites s’ha contactat mitjançant telèfon 
i/o correu electrònic amb un total de 14 empreses i d’aquestes, 5 empreses ens van 
acollir a les seves instal·lacions 

Empreses que si vam poder realitzar visita al seu entorn productiu van ser:- Ecocamp 
Vinyols (Vinyols i els Arcs),- Mas d’en Pou (Vinyols i els Arcs),- Club Hípic Castells 
(Cambrils),- Esclat-Bon Preu SAU (Reus),- Hawo Fruits Spain SL (Hospitalet de l’Infant) 

Els joves van gaudir de l’experiència ja que aquestes sortides també van  emetre enfortir 
els vincles entre ells ja que permeten trobades amb els tres grups alhora: joves del 
Consell Comarcal del Baix Camp, joves de l’Ajuntament de Cambrils i dels joves 
procedents d’IDETSA.: 

• 1.- VINYOLS-CAMP EGROAGRICULTURA I TURISME SL 14 de maig de 2019 amb 21 
joves 

• 2.- DALMAU DE LA TORRE S.L 14 de maig de 2019 amb 21 joves 

• 3.- EXPLOTACIONS RAMADERES CASTELLS SCP 14 de maig de 2019 amb 21 joves 

• 4.- ESCLAT-BON PREU SAU 11 de juny de 2019 14 joves 

• 5.- HAWO FRUITS SPAIN S.L 25 de juny de 2019 amb 10 joves 

Un dels objectius principals de la programació de les visites socials, culturals i cíviques ha 
estat el d’enfortir el vincle dels joves participants amb el seu entorn, institucions 
educatives i entitats. El grau de satisfacció s’ha situat en un 88,34%:  

1. FIRA D’OCUPACIÓ DE TARRAGONA. 21 de març de 2019 amb 39 joves 
2. REFUGI ANTIAERI DE REUS. 18 d’abril de 2019 amb 18 joves  
3. NETWORKING ESCOLA D’HOTELERIA I TURISME DE CAMBRILS. 30 d’abril de 2019 

amb 23 joves  
4. JORNADA CAMINS DE LA FP. 8 de maig de 2019 amb 8  dels joves  
5. BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELL – PROJECTE MÀTRIX. 9 de maig de 2019 

amb 11 joves. 
6. ATENEU JUVENIL DE CAMBRILS. 9 de maig de 2019 
7. CONFRARIA DE PESCADORS. 14 de juny de 2019 amb 14 joves. 
8. MOLÍ DE LES TRES ERES 
9. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’OLI DE VANDELLÓS I MUSEU DE L’OLI. 20 de maig 

amb 23 joves  
10. CENTRE D’INTERPRETACIÓ APÍCOLA MEL MÚRIA DEL PERELLÓ. El 27 de juny amb 

11 joves  
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11. MARATÓ DE DONANTS DE SANG AL TEATRE FORTUNY DE REUS. 24 d’octubre amb 
5 joves. 

12.  VOLUNTARIAT AL BANC DELS ALIMENTS DE LES COMARQUES DE TARRAGONA 14 
de novembre amb 8 joves. 

13. TALLER LGTBI. 29 de novembre amb 8 joves. 

Indicadors d’inserció quantitatius totals i agrupats per les entitats en la qual van realitzar 
l’inici del full de ruta: 

- Consell Comarcal del Baix Camp, 26 persones ateses, 4 inserides i 11 han treballat 
- Ajuntament de Cambrils., 27 persones ateses, 7 inserides i 14 han treballat 
- IDETSA, 25 persones ateses, 7 inserides i 12 han treballat 

(Comptabilitzem com a «HAN TREBALLAT», aquells participants al programa que malgrat 
haver treballat no es poden considerar inserits). 

S’ha atès a 76 participants, només 46 han completat totes les fases del programa, és a 
dir, 30 persones han produït baixa i els motius principalment han estat de caire personal: 
mudança fora de Catalunya, poc interès en seguir amb les sessions o tutories... 

El percentatge total d’inserció ha estat del 40% 

Tipologia dels joves: 

40% persones nouvingudes en els diferents grups d’intervenció ha estat força elevat: 
40%: 7 menors estrangers no acompanyats 1 persona acollida en centres de menors, 4 
joves d’ètnia gitana sense recorregut acadèmic i 9 persones amb certificat de 
discapacitat. 

Procés de difusió.  

Les quatre entitats han participat en aquest procés, 
fen especial èmfasi en els mitjans de comunicació 
municipal. Totes les entitats van fer publicitat del 
projecte en les respectives pàgines web així com en les 
xarxes socials pròpies.  

A més, es va publicar una notícia al Diari de Tarragona 
(gestionat per  ’Ajuntament de Cambrils) i a la 
publicació “La Crida” de Cambrils” així com als mitjans 
de comunicació municipals a Vandellòs i a l’Hospitalet 
de l’Infant (es va realitzar una entrevista a “Radio 
Hospitalet” i es va enregistrar un document gràfic amb 
entrevista a la “TV Vandellòs”).  
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Es va fer arribar la informació i Canals de derivació a tots els Ajuntaments de la comarca 
del Baix Camp i a diferents entitats del territori que treballen directament amb joves com 
els “Casals de Joves” i a les UEC dels municipis comarcals. La figura del Referent 
d’Ocupació Juvenil del Baix Camp també va col·laborar en la difusió del Projecte fent-lo 
arribar a instituts i entitats locals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia de les actuacions d’orientació  s’ha treballat mitjançant el model de 
competències fent èmfasi en la importància d’identificar-les i potenciar-les per 
diferenciar-se davant un mercat de treball competitiu i anar superant les debilitats de 
cada un dels perfils.  

Les tres entitats que han desenvolupat la part d’orientació han facilitat al màxim possible 
els desplaçaments, mobilitzant al/a la tècnic/a als municipis de residència i/o treball 
dels/de les joves per tal de fer possibles les orientacions. 

Al finalitzar el projecte cada un dels grups compta amb el següent número de persones 
ateses i beneficiàries: 

Grup 1( instal·lacions del Consell Comarcal del Baix Camp a Reus): 26 persones ateses de 
les quals 20 es consideren beneficiàries. 

Grup 2 (instal·lacions del centre de Formació L’Estudi de Cambrils): 25 persones ateses de 
les quals 23 es consideren beneficiàries. 

Grup 3(instal·lacions d’Innovació i Desenvolupament Econòmic Les Tàpies de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant.): 25 persones ateses de les quals 20 es consideren beneficiàries. 
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El projecte Singulars 2018 ha dut a terme les tres accions formatives següent: 

57 alumnes han complementat el pla formatiu establert de un total de 82 joves.  A IMFE 
MAS CARANDELL 15 aptes, Ajuntament de Cambrils 15 aptes i a  IDETSA 27 aptes. 

La formació que es realitzava a IDETSA i que rebia el nom de “Indústria Agroalimentària 
3.0”, estava enfocada al sector de la industria agroalimentària incloent conceptes de 
digitalització en el procés de compra-venda del producte agroecològic. Els plans de 
formació dissenyats pretenien donar resposta a les necessitats identificades prèviament 
en l’anàlisi del territori. 

Mòdul 1: La sobirania alimentària i el consumidor (38 h). 

Mòdul 2: Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments (28 h).  

Mòdul 3: Xarxes socials 3.0 i comercialització TIC de productes agroalimentaris(24 h).  

Un 86,36% dels joves que han participat en la Formació a Mida han realitzat la Formació 
Complementària en Sensibilització mediambiental i igualtat de gènere de 10 hores. En 
aquest cas, a IDETSA, s’han realitzat dues edicions de Formació Complementària que 
s’han dut a terme en el mateix moment en que es realitzava la Formació a Mida per 
afavorir al màxim la participació de tot l’alumnat..  
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> Àmbit formatiu  FETS A DESTACAR 

• FOAP 2019  

El dia 24 de maig de 2019, es va publicar al DOGC núm. 7882, la Resolució TSF/1399/2019, 
de 3 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 de les subvencions per a 
la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. (SOC-FOAP). A data 16 de setembre de 2019 el SOC atorga a 
IDETSA l’import de 44.441,08€ pel desenvolupament de 4 accions formatives: 

• [ADGG0408_CEN] Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 

de 390h 

• [ADGG0408_2018_FCO] Formació Complementària de 40h 

• [ADGG0408_MP0112] Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 

40h 

• [FCOO08] Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca 

d'Ocupació de 35h 

 

El passat 9 de desembre de 2019 es va iniciar FOAP2018 la primera acció amb 14 alumnes 
i amb 5 noves incorporacions durant el primer mes de formació. 

• FCC 2019  

El  dia  24 de  desembre de  2018,  es  va  publicar  al  DOGC  núm.  7774,  la  Resolució  
TSF/3035 /2018, de 17 d’octubre,  per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 
2019 de  les  subvencions  destinades  a  les  accions  formatives  del  Programa  de  
Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació (FCC 2019). 

A data 13 de setembre de 2019 el SOC atorga a IDETSA l’import de 26.782,50€ pel 
desenvolupament de 3 accions formatives: 

• [HOTR0208_CEN] Operacions bàsiques de restaurant i bar de 210h 

• [HOTR0208_2018_FCO] Formació Complementària de 40h 

• [HOTR0208_MP0015] Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 
'Operacions bàsiques de restaurant i bar' de 80h 

El passat 9 de desembre de 2019 es va iniciar FFC2018 la primera acció amb 11alumnes i 
amb 5 noves incorporacions durant el primer mes de formació.  

 



 
 
 
 
 

38 

• Projectes Singulars 2019  

RESOLUCIÓ TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al 
finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya (SOC–SINGULARS 1). I el passat 16 de gener de 2020 l’IMFE “Mas Carandell”, 
com a entitat coordinadora i gestora del projecte va presentar la sol·licitud al SOC. 
Pendent de resolució. 

El projecte té com a objectiu principal i general reforçar l’ocupabilitat i les competències 
professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o 
formació per persones joves d’entre 16 i 29 anys beneficiàries de la Garantia juvenil en un 
90%, mitjançant tres actuacions: orientació, formació i prospecció. 

El nombre de grups que s’ha sol·licitat  són 3 grups amb un nombre de joves de 15 
cadascú i un total de joves de 45. Es justifica la sol·licitud de grups de 15 joves. Total 45 
joves. Amb una data inici: 01/04/2020 i data fi 31/07/2021, tal i com estableix la 
convocatòria.  El projecte contarà de 3 persones orientadores  amb una contractació de 
16 mesos, 1 persona prospectora durant 14 mesos i la formació que es planteja és:  

Formació 1: Certificat de professionalitat de nivell 1 AGAX0208 “Activitats auxiliars 
d’agricultura”. 370 hores 

Formació 2: Certificat de professionalitat de nivell 1 HOTR0108 “Operacions bàsiques de 
cuina” 350 hores 

Formació 3: Formació a mida “Carnets professionals en el sector agroalimentari”. 125 
hores. Proposta formativa per part d’IDETSA amb els següents mòduls: 

- Mòdul 1.Operador de carretons elevadors frontal i lateral i transpalet elèctric i 
apilador  segons NORMA UNE 58451 de 24h 

- Mòdul 2.Operador de plataformes mòbils de personal segons UNE 58923 Grup A i 
B de 12h 

- Mòdul 3. Aplicador/a de productes fitosanitaris de 25h 
- Mòdul 4. Seguretat i Higiene en Manipulació d'Aliments de 4h 
- Mòdul 5. Prevenció de Riscos Laborals nivell bàsic de 30h 

• Alta noves especialitat formatives  

El passat  23 de maig de 2019 IDETSA  va sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, l'alta en el seu Registre de centres i entitats de formació amb els següents 
centres, aules i especialitats: 
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I el passat 9 de febrer de 2020 el SOC va acreditar a IDETSA per impartir les 
especialitats anteriorment detallades 

• IDETSA centre col·laborador ACTIC: 

Recordem que IDETSA és centre col·laborador ACTIC des de l’octubre de 2017 , i l’any 
2019 s’han obtingut el següents resultats: 

- Nivell Bàsic: 21 persones presentades de les quals han 
aprovat 20 persones  
- Nivell Mitjà: 37 persones presentades de les quals han 
aprovat les  18 persones 
- Nivell Avançat: 5 persones presentades i ha aprovat 1 
persona complert i la resta parcial. 

S’han realitzat cursos de preparació 
per a  nivell mitjà. 
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5. 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 isubvencions. 

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 
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entre les empreses. 

SERVEI ASSESSORAMENT EMPRENEDORS 2019 

Municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 

 

Empreses Constituïdes 10 

Ampliacions Empresarials 4 

Llocs de Treball creat (estimació) 15 

Suport empreses Consolidades 12 

Plans d’empresa desestimats 4 

Plans d’empresa en Procés 6 
Subvencions Totals(€)     5.3369,36€ 

32 persones assessorades 

Resultats assolits dins la Xarxa Catalunya Emprèn 2019 
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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/153/2019, de 18 de desembre per al finançament del Programa integral 
suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn per a 
l’any 2019 i part del 2020.  

S’està a l’espera que surti la resolució d’aquesta convocatòria.  

• 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. 

• 12a edició de “Enfila el teu futur” 

El projecte empresarial “Llibres per a tu”, de les alumnes Júlia Callau Mendoza i Paula 
Martínez Ruiz, ha guanyat els XII 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, les associacions 
empresarials del municipi, la Regidoria de Cultura i Patrimoni i la Regidoria d'Ocupació  i 
Emprenedoria, i 
d’Empresa, 
Comerç i Energia. 
Aquest projecte 
planteja la creació 
d’una empresa a 
Reus que ofereixi 
serveis relacionats 
amb els llibres 
sensorials, per a 
infants de 0 a 6 
anys. 
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El lliurament dels guardons, cofinançats per la Xarxa Emprèn de la Generalitat de 
Catalunya, va tenir lloc ahir dijous 25 d’abril a la sala d’actes de l’institut i va anar a càrrec 
de l’alcalde, Alfons Garcia; del regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica, Miguel Ángel 
Garcés; de la regidora d’Ensenyament, Núria Ortiz; de la directora de l’institut, Roser 
Mas; i del formador d’IDETSA i emprenedor especialitzat en xarxes socials Ángel Cruz, 
com a convidat d’aquesta edició. 

En aquest escenari també s’hi va donar a conèixer el noms de la guanyadora del segon 
premi: Carla Marcó Jardí, pel projecte «La Fauna» (que proposa l’obertura d’un centre 
per l’allotjament d’animals de companyia a Masboquera); i els noms de les guanyadores 
del tercer premi: Angélica Pérez Rubio y Gelma Castro Oliveira, pel projecte «Diviert-t» 
(un servei de lloguer d’un local per celebracions amb un equip d’educadors en la zona de 
joc infantil i classes infantils de ball, ioga, expressió corporal i manualitats).  

A més, s’hi va  entregar un quart premi a l’alumna Paula Munté Calvo, pel projecte 
“Mumus” (d’una aula d’acollida per a nens i nenes de 3 a 12 anys); i dos cinquens premis: 
un a les alumnes Carla Pedrosa Guirro i Maria Pena Perelló, pel projecte «El Cau» (un bar 
amb instal·lacions innovadores); i un altre a les alumnes Clàudia Fernández Alcaide, 
Marta Jurado Castro i Marta Mestre Mendoza, per «Esplai Claumar». 

En aquesta 12a edició dels Premis Enfila el teu futur hi ha participat un total de 41 
alumnes del cicle formatiu CFGS d’Educació Infantil i de 1r de Batxillerat de l’INS 
Berenguer d’Entença, que han presentat 22 projectes empresarials. En aquests treballs 
han analitzat tots els aspectes de màrqueting, organització, fiscalitat, inversió real i 
finançament. Per fer-ho, durant el curs, els estudiants han comptat 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 ha l’originalitat de la idea de negoci, les àrees 
de màrqueting, de producció i qualitat, d’organització i gestió, la jurídico 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 (que han consistit en aparells tecnològics com ara  tauletes 
i smart watches) 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, tal com ha recordat el regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica,  Miguel Ángel 
Garcés. 
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• La XVIII Jornada Gresol aborda a l’Hospitalet de l’Infant el futur de sectors claus per 
a l’economia del territori 

La XVIII Jornada Gresol, es va celebrar el 24 d’octubre al Centre Cultural Infant Pere de 

l’Hospitalet de l’Infant i va abordar, de la mà de prestigiosos ponents, el futur de sectors 

claus per a l’economia del territori. El fòrum econòmic líder a la Catalunya Nova, 

organitzat per la Fundació Gresol des de l’any 2001, va aportar llum sobre els reptes que 

cal afrontar en activitats tan rellevants com la indústria 4.0, el turisme, el sector energètic 

o el lideratge disruptiu. 

Sota el lema ‘Empresa i Talent’, la trobada econòmica de referència a la demarcació de 

Tarragona, que enguany va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant, va posar l’accent en la necessitat d’impulsar un creixement basat 

en la sostenibilitat. Així ho va remarcar el fundador de Plant-for-the-Planet, Felix 

Finkbeiner, un jove alemany que l’any 2007, amb només 9 anys, va iniciar un projecte a 

escala mundial que consisteix en plantar arbres per tot el món per tal de combatre el 

canvi climàtic conscienciant als més joves. 

Juntament amb la presència d’en Felix 

Finkbeiner, en el marc de la XVIII 

Jornada Gresol van intervenir altres 

destacades personalitats, com 

l’economista Santiago Niño Becerra, el 

director general de PortAventura 

World, Fernando Aldecoa, el leader 

transformador i exdirectiu de Tesla, 

Nike o Desigual, Pere Brugal, o el director de l’Agència Catalana de Turisme, David Font. 

La Jornada va començar passades les 9 hores, amb l’acte d’inauguració, que va anar a 

càrrec del president de la Fundació Gresol, Emili Correig; l’alcalde de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia; la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, i el 

conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, 

Jordi Puigneró.  

Seguidament, va arribar un dels plats forts de la trobada al Teatre-Auditori de  l’Hospitalet 

de l’Infant, com és la intervenció del reputat economista i catedràtic d’Estructura 

Econòmica de la Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra, qui va dissertar sobre 

‘Economia i Empresa’. 
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La segona taula, ‘Mirant cap al futur: Indústria 4.0 i Lideratge Disruptiu’ va reunir a Josep 

Goberna, en representació de la Fundació per l’ESDi i director general de Prevint; i el ja 

esmentat Pere Brugal, leader transformador, consultor en creixement sostenible i 

empresari, a més d’exdirectiu de Tesla, Nike, Desigual, Leví´s i Pronovias.  

A continuació va arribar el torn del director general de PortAventura World, Fernando 

Aldecoa; el director de l’Agència Catalana de Turisme, David Font, i la sòcia de PwC 

España, Mireia Oranias, els quals van compartir l’apartat dedicat a ‘Nous reptes en 

turisme’. 

El programa va prosseguir amb la quarta taula, ‘Energia i Sostenibilitat Ambiental’, en la 

que van participar Víctor Cusí, president d’EolicCat i director general de Normawind, i 

Vicente López-Ibor Mayor, president de la Federació Europea d’Associacions de Dret de 

l’Energia (EFELA).  

Després del dinar de networking, la XVIII Jornada Gresol va reprendre la sessió amb la 

conferència del fundador de Plant-for-the-Planet, qui va explicar com va néixer l’entitat i 

quins objectius de futur té per endavant. Aquesta conferència va precedir l’acte de 

tancament, dut a terme pel president de Plant-for-the-Planet España, el Dr. Josep 

Santacreu i el president d’honor de la Fundació Gresol, Anton Pont, qui va valorar molt 

positivament el nivell de totes les ponències i l’elevada participació d’assistents. Va 

avançar que s’estan fent gestions perquè Cambrils aculli la propera edició i va confirmar, 

això sí, la data, convidant a tots els assistents a marcar a l’agenda el 15 d’octubre de l’any 

2020. 

Els col·laboradors 

La XVIII Jornada Gresol va comptar amb l’especial col·laboració d’entitats i empreses que 

van fer possible la trobada, com són: l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 

la Diputació de Tarragona, CaixaBank, Port de Tarragona, PwC, Carbonell Figueras, ALPIQ, 

Solunion, Fruselva, Comaigua, Mercedes-Benz Autolica, Mollá Rudiez & Oliva i Torelló 

Viticultors. 
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Gresol, el fòrum econòmic de la Catalunya Nova 

La Fundació Gresol és un espai d’intercanvi d’idees, a més 

d’una excel·lent plataforma que reconeix l’esforç i 

l’excel·lència de destacades personalitats. Avui en dia, s’ha 

consolidat com un magnífic fòrum econòmic i debat dels temes 

d’actualitat amb major incidència en el món econòmic, 

empresarial, polític i social. Agrupa més de 120 empresaris que 

representen les firmes més importants de la Catalunya Nova.  

 

Contacte premsa 

Podeu seguir l’actualitat de Gresol a través de la nostra web (www.gresol.org) i les xarxes 

socials: LinkedIn, Twitter (@FundacioGresol) i Facebook. Els mitjans de comunicació que 

vulgueu ampliar aquesta informació us podeu posar en contacte amb la Fundació Greso 

enviant un correu a mmoragues@gresol.org o al 977 32 84 81. 

• Col·laboració amb la Diputació de Tarragona:  

El 28 de novembre Idetsa va participar a la Jornada Connect@: treball i talent organitzada 

per la Diputació de Tarragona que aquest any incloïa els premis Emprèn. L’objectiu de la 

jornada era ser un punt de trobada de l’Ocupació i l’Emprenedoria del Camp de 

Tarragona, les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.  

La jornada va iniciar-se amb la benvinguda institucional a càrrec de la presidenta de 

Diputació i va continuar amb la ponència inaugural a càrrec de Xavier Verdaguer, 

emprenedor i director de 

l’Imagine Silicon Valley 

que va parlar sobre 

“Actitud emprenedora”. 

Va continuar amb tres 

taules rodones 

relacionades amb 

l’emprenedoria, la salut de 

les startups i l’ocupació. 

També va comptar amb un 

“pitch” startups 

expositores i amb un espai 

de networking i un 

reconeixement a totes les 

http://www.gresol.org/
https://twitter.com/FundacioGresol
mailto:mmoragues@gresol.org
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entitats participants. Per tancar la jornada es va fer el lliurament dels Premis Emprèn 

2019. 

Dins la jornada, Idetsa va intervenir en la taula rodona “Persones, empreses i territori” 

juntament amb altres entitats de la demarcació: Mas Carandell, Agència de 

Desenvolupament del Montsià i l’Ajuntament de Cambrils. 
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6. Promoció econòmica 

PROGRAMA AODL 2019 

Els Agents d’Ocupació i desenvolupament local són tècnics que treballen en un projecte 
de desenvolupament local impulsar per l’entitat. La missió principal del programa és 
dinamitzar, promoure i executar, en concertació amb altres agents del territori, polítiques 
i programes que afavoreixin la promoció econòmica al territori buscant un creixement 
econòmic sostenible generador d’ocupació. 

Les línies estratègiques o programes que s’han treballat durant el 2019 són: 

• Promoure la col·laboració pública – privada 

• Donar suport i assessorament a les empreses del territori. 

• Dinamitzar i afavorir la cooperació empresarial de les associacions. 

• Impulsar la concertació entre els diferents agents del territori. 

• Impulsar el coneixement sobre la realitat socioeconòmica del territori. 

Taula d’empresaris.  

La Taula d’empresaris és un espai de de treball on s’hi reuneixen els representants de les 
tres associacions empresarials del municipi (Associació de Comerços, Associació de 
Restauració i Associació d’Empresaris del sector indústria i serveis), els portaveus dels 
grups municipals amb representació a l’Ajuntament i Idetsa amb l’objectiu de tractar 
temes d’interès comú i fomentar, d’aquesta manera, la col·laboració pública privada.  

Durant el 2019 s’han 
convocat dos taules 
d’empresaris, una al mes de 
juliol i l’altra al mes de 
novembre. Els temes que 
s’han treballar són, 
majoritàriament, les 
propostes de les pròpies 
associacions empresarials 
però també s’hi ha tractat 
temes com la importància 
del treball conjunt, la 
celebració de la primera Fira 
Multisectorial, la Jornada 
Gresol, el desplegament de 
la fibra òptica, l’índex de 
facturació de l’Ajuntament a les empreses locals, la presentació del nou pressupost de 
l’ajuntament, entre d’altres temes. 
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Xarxa de comunicació 

La Xarxa de Comunicació és el canal de comunicació online entre empresaris i Idetsa que 
pretén que la comunicació entre el sector públic i privat del municipi sigui continuada i a 
la vegada fomenti el treball en xarxa. 

A data de desembre de 2019 el portal compta amb 49 empresaris adherits i les 
comunicacions que s’hi publiquen son anuncis de licitacions de l’ajuntament del nostre 
municipi i de municipis del voltant, convocatòries de subvencions, publicitat de jornades i 
cursos de formació i altres avisos i notícies d’interès. 
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Comunicacions sobre licitacions (2019) 

Licitacions de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 

• Import total comunicat: 2.874.458,85€ 

Licitacions de l’Ajuntament de Pratdip: 

• Import total comunicat: 416.129,79€ 

Licitacions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp: 

• Import total comunicat: 86.285,45€ 

Licitacions de l’Ajuntament de Cambrils: 

• Import total comunicat: 40.765,00€ 
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Formació a les empreses 

L’AODL està en contacte permanent amb les associacions empresarials del municipi i amb 
les empreses per tal de recollir les necessitats formatives d’aquestes i poder-los oferir una 
formació el més ajustada possible a les seves realitats. La planificació i organització de les 
accions formatives es fa conjuntament amb la resta de serveis de l’entitat. 

Durant el 2019 s’han dut a terme 6 accions formatives pel sector empresarial del nostre 
municipi: 

• La licitació electrònica 

• Manipulador d’aliments 

• Nova llei de protecció de dades 

• Taller de lideratge 

• Taller gestió eficient dels equips dins l’empresa 

• Masterclass: Com penjar a les xarxes socials les teves fotografies 

A més a més, Idetsa forma part del Registre Estatal d’Entitats de Formació de la FUNDAE 
(Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) per impartir formació no inclosa al 
Catàleg d’Especialitat Formatives i esta acreditada per impartir i gestionar formació 
bonificada. En aquest sentit, Idetsa pot organitzar formació per les empreses, gestionar 
les accions formatives i els grups formatius i fer tots els tràmits necessaris perquè que les 
empreses es puguin bonificar la formació. 

Durant el 2019 s’ha signat un contracte d’encomana d’organització de la formació amb 
una empresa del municipi i s’han executat dues accions formatives pels seus treballadors. 

Dinamització i suport a les associacions empresarials del municipi 

L’àrea de Desenvolupament local amb l’AODL manté el contacte permanent amb les 
associacions empresarials i es dona suport als projectes que s’impulsen des de les 
associacions. 

Durant aquest 2019 s’ha dut a terme dos accions molt destacades.  

Per una banda la celebració de la 1a Fira Multisectorial impulsada per l’Associació 
d’Empresaris del sector Indústria i serveis del municipi que va comptar amb el suport de 
Idetsa i de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. La Fira és va celebrar els 
dies 7 i 8 de setembre i va comptar amb la participació d’unes 20 empreses del nostre 
municipi que van poder exposar els seus serveis i productes durant els dos dies de la Fira. 

Per altra banda, al mes de novembre es va celebrar la Festa d’Hivern de les Associacions 
Empresarials, una festa organitzada per les tres associacions empresarials del municipi i 
que va comptar amb el suport de l’àrea. En aquest acte, les associacions van poder 
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premiar les trajectòries empresarials més destacades d’entre els seus associats i 
seguidament van disposar d’un espai de networking per relacionar-se entre elles. Hi van 
participar prop de 300 persones.  

Xarxa de tècnics de la Cessetània. 

La Xarxa de tècnics de la Cessetània és un grup de treball format pels tècnics de les 
entitats impulsores de la Declaració de la Cessetània signada el passat mes de juliol del 
2017. 

L’acord de la Cessetània fou ratificat per Mas Carandell (Ajuntament de Reus), Valls 
genera (Ajuntament de Valls), Tarragona Impulsa (Ajuntament de Tarragona), Conca 
Activa (Consell Comarcal de la Conca de Barberà) i Idetsa (Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant). Mitjançant aquesta Declaració, les entitats signants instaven a 
tots els actors socials i econòmics dels territoris del Camp de Tarragona a coordinar-se i 
concertar estratègies territorials d’ocupació i desenvolupament econòmic a partir del 
treball en xarxa i la cooperació per promoure l’ocupació i el desenvolupament local 
efectiu al Camp de Tarragona. 

Durant aquest 2019 s’han realitzat diferents reunions de i de treball conjunt amb 
l’objectiu de constituir una xarxa de treball que sigui impulsora i facilitadora de la 
concertació territorial dins el Camp de Tarragona. 

Promoció de les oportunitats del territori 

S’ha impulsat un projecte juntament amb l’AODL de Mont-roig del Camp en el qual s’ha 
treballat la promoció de les oportunitats del territori als instituts dels dos municipis. Les 
activitats que s’han dut a terme son sessions de tutoria amb empresaris del territori 
dirigides als alumnes de 3r i 4t d’ESO dels instituts on van tenir l’oportunitat de conèixer 
quin tipus d’empreses hi ha als nostre territori que podrien ser generadors d’oportunitats 
laborals en un futur i també conèixer de primera mà les seves experiències com 
empresaris emprenedors. En aquest projecte hi van participar l’Institut Berenguer 
d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant, l’Institut Miami Platja i l’Institut Antoni Ballester de 
Mont-roig del Camp. 

FIRA MULTISECTORIAL 

Els dies 7 i 8 de setembre de 2019 va celebrar-se a l’Hospitalet de l’Infant la 1a Fira 
Multisectorial. 

Una iniciativa de l’Associació d’Empresaris de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (ADE), 
que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament i de l’empresa municipal de 
promoció econòmica Idetsa; i amb el suport de l’Associació de Comerços (ACHV) i 
l’Associació de Restauració i Hoteleria (ARH) del municipi. 
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La fira va ubicar-se a la zona d’aparcament situada entre el carrer Masriudoms i la plaça 
Berenguer d’Entença i va incloure divuit expositors, majoritàriament del sector serveis i 
indústria. Va servir a les empreses participants per donar a conèixer els serveis que 
ofereixen,  per fer contactes amb possibles clients i, en alguns casos, per vendre. La fira, a 
més, va despertar l’interès d’altres empresaris per participar en la propera edició. 

Aquest nou projecte público privat ha nascut amb la voluntat de tenir continuïtat i d’anar-
se consolidant any rere any. 
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PROJECTE INNOVADORS AMB LA MIDIT 

Projecte “Educació i empresa”. 

El passat mes d’octubre de 2018, la mancomunitat que aplega els municipis de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) i IDETSA van signar un conveni de 
col·laboració per seguir treballant conjuntament per la diversificació econòmica i el 
desenvolupament local del territori.  

Segons consta a l’acord, IDETSA és l’entitat que executa el projecte “Educació i empresa”, 
que busca crear vincles entre la comunitat educativa i els agents socioeconòmics del 
territori, per millorar les condicions de vida de les persones i fomentar el treball digne. Els 
agents implicats en les accions planificades són el teixit empresarial del territori, el sector 
públic i els alumnes i el personal docent de l’institut de referència, l’INS Berenguer 
d’Entença. La cooperació público-privada és un aspecte que ja es treballa des de la 
Mancomunitat, dins del quart eix del seu Pla Estratègic (vers l’aprofundiment en la 
institucionalització público-privada) i des d’IDETSA, a través de l’Àrea de 
Desenvolupament Local.  

La innovació del projecte està en la participació de la comunitat educativa en aquest 
treball conjunt, centrat en el desenvolupament local, econòmic i social del territori. 
“Educació i empresa” és un projecte promogut per la MIDIT amb el suport del Servei 
Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, en el marc de la línia de subvenció de projectes innovadors i 
experimentals 2018. 

L’objectiu final del projecte és crear vincles entre la comunitat educativa i els agents 
socioeconòmics del territori. Durant l’any s’han programat una sèrie d’activitats en les 
quals hi ha estat implicats els alumnes i professors de l’INS Berenguer d’Entença i el teixit 
empresarial del territori. De totes les accions dutes a terme podem destacar les següents: 

• Tutories amb empresaris on hi ha participat els alumnes de 3r d’ESO i empresaris 
del territori. 

• Visita a fires de formació (Saló de l’ensenyament de Barcelona i Fira Camins d’FP 
del Camp de Tarragona). 

• Taules rodones de professionals pels alumnes de Batxillerat on hi van participar 
antics alumnes de l’INS per explicar les seves experiències professionals. 

• Jornada: Gestió per competències i talent pel professorat de l’institut. 
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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€. 

Subvencions en matèria de comerç 

Aquesta any també es va aprovar la convocatòria de 
subvencions en matèria de comerç. 

Servei de l’OMIC 

S’ha continuat amb el Servei de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor en què les 
seves principals funcions són: 

1. Assessorar i informar els consumidors dels seus drets i deures. 
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. 

Mercat d’artesania 

Aquest mercat compta amb unes 20 parades d’artesania que s’instal·len diàriament des 
dels voltants de Sant Joan fins la primera setmana de setembre. 

Aquest any es va incrementar la taxa per metre quadrat, passant de 60,00€ a 100,00€ 
metre quadrat per a l’any 2020. 

Fira Sant Roc 

La Fira de Sant Roc es duu a terme durant el mes d’agost. Acull més de 50 atraccions al 
Passeig marítim de l’Hospitalet de l’Infant, fet que provoca un canvi del mercat de venda 
no sedentària a la Via Augusta. A més, vàrem delimitar la zona de pernocta dels firaires al 
Polígon Les Tàpies i vam oferir els serveis de llum i aigua. 
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Mercats de venda no sedentària 

Des de l’Àrea es gestionen els mercats de venda no sedentària tant de Vandellòs com de 
l’Hospitalet de l’Infant.  

Antena comercial 

Continuem treballant i donant valor al  projecte de l’Antena comercial per tal de 
configurar un eficaç sistema de comunicació amb els comerciants del nostre municipi 
mitjançant un sistema de missatgeria instantània (WhatsApp). 

Amb el projecte antena comercial es pretén: 

• Transmetre informació sobre persones sospitoses d’estar cometent fets delictius 
(petits furts i robatoris i els comerciants puguin prendre les mesures d’alerta 
convenients) 

• Transmetre des de la Policia Local missatges d’informació general de qüestions 
relatives al trànsit o talls de carrer que els puguin afectar. 

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

• 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. 

Campanya “Aparca gratis” 

Vàrem engegar la campanya d’oferir tiquets d’una hora  
d’aparcament al pàrquing municipal d’Idetsa per 
compres superiors a 20,00€.  

Es va fer difusió per les xarxes de comunicació locals i a 
més, es van dissenyar uns adhesius que es va col·locar en 
un lloc visible de cada comerç. 

 
 

Mercat de Nadal 

Per primer cop es va instal·lar 23 casetes de fusta a la Plaça Catalunya i voltants de 
l’Hospitalet de l’Infant per fer un mercat de nadal. Es varen decorar totes les casetes i 
varen posar música d’ambient pels carrers del poble. Atès que era la primera edició que 
es feia en aquest format la iniciativa va tenir molta participació per part dels comerciants. 
A més, per dinamitzar l’activitat vàrem instal·lar un carrusel, el trenet nadalenc, el 
photocall entre d’altres activitats que es podien aconseguir presentant els tiquets de 
compra dels comerços locals a l’oficina de Turisme.  
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Pel que fa a l’encesa de llums enguany, i a causa de les condicions meteorològiques vam 
modificar el format i el vàrem fer dins del pavelló a l’Hospitalet de l’Infant i a les 
dependències de Ca la Torre a Vandellòs. 

XXIV Mercat Medieval de l’Hospitalet de l’Infant 

Del 6 al 8 de setembre va tenir lloc la XXIVena 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. En aquesta ocasió vàrem renovar la 
portalada d’accés del carrer Sant Pere. 

Enguany, s’ha optat per licitar el mercat 
medieval atenent a motius d’insuficiència de 
mitjans materials i personals propis de 
l’Ajuntament, així com donar una major 
especialitat de les tasques a realitzar. Actualment 
estem en el procés de licitació i pendent de la 
seva adjudicació. 
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7. 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 11  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...)  
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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. 

 

EMPRESES VINCULADES ALS VIVERS DURANT EL 2018: 

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

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 

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

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. 

Perla Retailers Grup, SL (Komercium) > empresa dins del sector del comerç. 
Especialitzades en 

totes les àrees de comerç: Consultoria; plans de dinamització; auditoria del punt de 
venda; Disseny, realització, presentació i anàlisi dels productes dins la botiga; Formació i 
capacitació d’equips comercials. 

Aluvalla, SCL > empresa que fabrica tanques i Portals. Alumini soldat i “lacatge” per a 
professionals i particulars. La característica principal és que no precisa cap mena de 
manteniment amb la qual cosa tenen un estalvi econòmic elevat. Especificitat en 
soldadura TIG i no precisa d'esquadres minimitzem al màxim el soroll. 

Alejandro Hunger > disseny industrial i fabricació de peces en prototips impressores 3D. 

Eduard Gallego > (Baurea) especialista en disseny mecànic, impressions 3d mecanitzat 
CNC amb empreses de tot Europa. 
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Asintel > empresa serveis globals de comunicació, enginyeria i manteniment de sistemes 
de comunicació. 

Jesús Mora > Làctics la Portella: elaboració de productes derivats del làctic. 

Eduard Albaladejo > fabricació de pales de pàdel. 

Miguel Bielsa > consultoria i gestoria. 
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> Àmbit d’infraestructures FETS A DESTACAR 

Durant aquest 2019 s’han fet un seguit de modificacions als espais del Viver Tecnològic 

per tal d’adaptar-los a les necessitats dels nostres viveristes.  

S’ha dotat d’un espai de reunions perquè les empreses instal·lades al Viver puguin reunir-

se fora del seu lloc de treball. 
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8. Operadora de telecomunicacions 

El servei de Fibra d’Idetsa ha augmentat el seus clients durant 
l’any 2019 fins acabar l’any amb 528 clients amb un total de  943 
serveis contractats. Com es pot veure el nostre producte estrella 
continua sent la Rojala, amb un augment considerable de 
contractacions de línies de mòbil. Aquest any hem rebaixat els 
preus de les tarifes de mòbil situant a Fibra Idetsa com una de les 
companyies més competitives del mercat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest any Fibra Idetsa va canviar la seva imatge 
comercial per destacar el servei dins d’Idetsa i 
així fer més fàcil per als clients distingir el servei 
de la operadora. També es van fer noves 
carpetes i targetes amb la nova imatge. 

AUGMENT 300/300 

Al març es va pujar la velocitat dels clients que 
portaven més d’un any donats d’alta al servei de 
Fibra Idetsa. Aquesta pujada va consistir a passar 
de 100/100 mbps simètrics a 300/300 mbps 
simètrics sense cost addicional per al client. 

En total aquesta mesura de fidelització es va 
aplicar a un total de 230 clients als quals se’ls va 
enviar aquesta carta per comunicar-los els 
canvis.  

SERVEIS 

Rojala 293 

La Barrancada 62 

El Puntaire 45 

L'Arenal 38 

Dedalts 8x5 37 

Dedalts 24x7 0 

Mestral 8x5 5 

Mestral 24x7 3 

Línies mòbils 300 

Línies telefonia fixa 160 

TOTAL 943 
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Aquest augment de velocitat es realitzarà cada any a tots els clients que portin un any 
donats d’alta al servei de fibra òptica d’Idetsa Fibra.  

OBERTURA BOTIGA VIA AUGUSTA  

Coincidint amb l’inici del desplegament de fibra òptica a la zona de l’Arenal i Hifrensa 
l’oficina de Fibra Idetsa es va traslladar al mes d’octubre del polígon a una botiga situada 
al número 61 de la Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant per a facilitar la contractació del 
servei als clients d’aquesta zona. 

Amb aquesta botiga l’afluència de públic ha augmentat considerablement atraient clients 
de les altres zones ja desplegades. A més s’ha ampliat l’horari d’atenció al públic una hora 
més cada dia i també als divendres per la tarda.  

 

DESPLEGAMENT ARENAL - HIFRENSA  

Durant l’últim trimestre de l’any es va engegar el nou desplegament de l’àrea Arenal i 
Hifrensa previst que finalitzi a principis del 2020. 

A la següent figura es pot veure la zona de desplegament de la fibra que està limitada pel 
carrers: 

• C/ del Ferrocarril 

• Passeig del Arenal 

• C/ Ramon Berenguer IV 

• C/ de Hifrensa 

• C/ Roger de Lliria 

• C/ de la Porrassa 

• C/ de Genessies  
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NOUS PREUS   

El consell d’administració d’Idetsa va aprovar el 11-12-2019 els nous preus d’Idetsa Fibra. 
Uns preus que aposten principalment per una rebaixa de les tarifes de línia mòbil fent que 
Idetsa Fibra estigui entre les companyies amb els preus més competitius del mercat.  

Durant l’any s’han augmentat els GB al mòbil i s’ha rebaixat el preu. També s’ha apostat 
per a mantenir el preu del servei de fibra augmentant la velocitat a tots els nous clients a 
200/200 mbps simètrics. 

Per altra banda s’ha augmentat la velocitat al polígon passant de 50/50 mbps a 100/100 
mbps i s’ha reestructurat el sistema de preus per fer-lo més accessible i entenedor, 
passant de quatre possibles tarifes de fibra a només una amb la possibilitat d’afegir 
serveis de telefonia fixa i mòbil a preus molt competitius.  
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PROMOCIÓ BLACK FRIDAY   

A finals de novembre vam llençar per primer cop una promoció pel Black Friday. Una 
oferta per a nous clients que consistia en aplicar un descompte del 50% sobre el preu de 
la fibra (l’antic apadrina), afegint els diferents preus de les línies de mòbil (aquests sense 
descompte) i incloent la promoció de 3GB extres per 1€ més que Ion Mobile va oferir 
durant unes setmanes. 
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NOVA PÀGINA WEB   

Idetsa Fibra va decidir encomanar una nova pàgina web aprofitant l’avinentesa de 
l’obertura de la nova botiga, el començament del desplegament així com l’arribada del 
nadal.  

La nova pàgina web www.fibraidetsa.com es va llençar i presentar al Mercat de Nadal. És 
una web totalment diferent a l’antiga donant molta més importància visual als preus i a 
les promocions.  

És una web molt dinàmica, intuïtiva i visual per a què la persona que la visiti pugui veure 
de manera senzilla i atractiva els nostres serveis ben explicats amb els preus, les nostres 
dades de contacte i altres dades d’interès com pot ser les zones de cobertura, documents 
d’utilitat per a clients o llegir el nostre blog. 

 

PROMOCIÓ NADAL   

Al Nadal  vam fer una promoció on es podien beneficiar tant nous com antics clients. Es 
tractava d’una rebaixa del preu de la fibra de 12,05€ quedant aquest en 19,95€ durant 3 
mesos. Si un antic client contractava algun servei extra com una línia de mòbil també se li 
aplicava aquesta promoció. L’oferta comportava per primer cop una permanència de 10 
mesos. Es van acollir a la promoció de Nadal 19 clients. 

D’altra banda vam arribar a un acord de col·laboració amb alguns dels negocis del 
municipi clients d’Idetsa Fibra. Consistia en deixar els nostres flyers als seus establiments 
de cara al públic.  

 

http://www.fibraidetsa.com/
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L’empresa havia de ficar el seu segell i si cap client venia amb aquest flyer identificat i 
contractava el servei nosaltres li fèiem un 2% de descompte en la factura al comerç per 
cada client durant 3 mesos.  

A més els hi vam donar la possibilitat a aquests clients amb negoci de ficar el seu logo a la 
nostra nova pàgina web com a establiment col·laborador. 
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MERCAT DE NADAL    

Els dies 14 i 15 de desembre Fibra Idetsa va participar en el Mercat de Nadal a la Plaça 
Catalunya de l’Hospitalet de l’Infant per a promocionar els nous descomptes de Nadal i 
presentar la nova web. 

En un principi el mercat estava organitzat pels dies 13 i 14 (divendres i dissabte), però 
finalment pel mal temps es va haver de fer un dia més tard. 
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Annexes 
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