20
17
MEMÒRIA
DINÀMIG
AGÈNCIA D'INNOVACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DE
LA GARROTXA

Índex
Què és DinàmiG.........................................................................................
Les nostres propostes de valor............................................................
L'equip...........................................................................................................
Els principals reptes i tendències identificats.................................
Què destaquem d'enguany...................................................................
Encàrrecs de gestió de l'Ajuntament d'Olot....................................
DinàmiG en xifres.......................................................................................

1
3
4
5
7
9
11

01

Què és
DinàmiG
DinàmiG és un consorci creat l’any 2016 per
l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de
la Garrotxa
L’objectiu de DinàmiG és la potenciació de
l’activitat econòmica i la generació
d’oportunitats per a les persones i empreses
de la comarca
DinàmiG és l’ens que facilita la definició de
l’estratègia del desenvolupament econòmic
local de la comarca
El seus àmbits de treball són l’estratègia de
desenvolupament del territori, l’ocupació, la
dinamització empresarial, l’emprenedoria, la
formació i la promoció del territori.
Els nostres serveis i projectes es pensen i
s'executen posant al centre les persones.
DinàmiG treballa a partir del consens polític i
territorial, en col·laboració amb els actors del
territori i impulsant projectes innovadors.
DinàmiG executa serveis i projectes, bé
directament amb els seus propis recursos, o
bé amb la col·laboració estreta amb la
Fundació d’Estudis Superiors, Turisme
Garrotxa i ADRINOC.
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Què és
DinàmiG
DinàmiG disposa d’un model de governança
que ordena aquestes relacions i facilita la
presa de decisions. S’articula a través de tres
espais: la Junta General, la Junta Territorial i
el Consell de Direcció.
-La Junta General representa els ens
consorciats i és el màxim òrgan de decisió i
deliberació de DinàmiG. En formen part el
President, el Vicepresident i 7 representants
per part de l’Ajuntament d’Olot i 6 per part
del Consell Comarcal de la Garrotxa.
-La Junta Territorial és un òrgan de
deliberació, consens i seguiment de les
actuacions, projectes i pressupost de
DinàmiG. És també un espai de formulació de
propostes en els diferents àmbits de treball
de DinàmiG. Els membres que en formen part
provenen de l'àmbit públic local de la
comarca i del privat, podent ésser agents
socials i econòmics i persones a títol
individual.
-El Consell de Direcció és un òrgan de suport,
consulta i assistència a la Presidència,
Vicepresidència i Gerència. Es també un
espai de coordinació i seguiment així com de
deliberació i de formulació de propostes. En
formen part un representant polític i la
gerència de cada ens consorciat, la Gerència
de DinàmiG, i un representant de Turisme
Garrotxa, la Fundació d’Estudis Superiors i
ADRINOC.
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Les nostres
propostes de
valor
Per als emprenedors oferim acompanyament personalitzat durant l’inici i
desenvolupament de l’activitat econòmica així com la possibilitat d’entrar
en contacte amb empreses i professionals relacionats amb el sector o àmbit
d’interès en un entorn neutral a través d’activitats de treball en xarxa,
fòrums, trobades, seminaris i projectes
Ajudem a les persones aturades a millorar les seves competències, tant
personals com professionals, a adquirir les destreses necessàries per
buscar la feina que encaixi millor amb el seu perfil i a reorientar la seva
carrera professional
Per a qui vulgui millorar la seva qualificació professional oferim itineraris
formatius dirigits a millorar les competències professionals, transversals i
personals i adquirir o ampliar els teus coneixements tècnics.
Fomentem la millora de la competitivitat de les empreses i de l'impacte que
aquestes deixen el el territori i la cooperació empresarial.
Prestem serveis directes als ajuntaments de la comarca i incrementem les
oportunitats de desenvolupament econòmic dels municipis de la comarca
a partir del desenvolupament de projectes estratègics comarcals. També.
Executem les accions de promoció de la ciutat d'Olot, en l'àmbit de les fires,
mercats i esdeveniments
Per a qui vol venir a conèixer la Garrotxa oferim una experiència única en un
entorn tranquil i singular per gaudir amb la família o els amics.
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L'equip
DinàmiG compta amb un equip de 25 professionals, bàsicament de perfil
tècnic, organitzats en diferents àrees i serveis. El personal està contractat
per les entitats consorciants i adscrit a DinàmiG. Alguns dels serveis es
desenvolupen integrant els equips amb altres entiats com Turisme Garrotxa
o la Fundació d'Estudis Superiors. Aquests organismes formen part a la
vegada del Consell de Direcció de DinàmiG.
Empresa i
emprenedoria (5)

Ocupació i Formació
(10)

Promoció de la Ciutat
d'Olot (3)

Turisme (3)

Serveis a ajuntaments
(1)
Gerència i serveis generals (3)

536h de formació
Al llarg del 2017 les persones de l'equip han realitzat 83 cursos i 536
hores de formació. Gran part dels cursos han estat dirigits a millorar les
capacitats tècniques i a actualitzar coneixements degut a canvis
normatius.
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Els principals
reptes i
tendències
identificats
El mercat de treball. La taxa d'atur s'ha consolidat per sota dels dos dígits, essent una
de les comarques amb una menor taxa d'atur i la recuperació econòmica ha
comportat una creació important d'ocupació . No obstant, s'estan cronificant
determinats col.lectius en situació de desocupació a la vegada que s'incrementa la
seva situació de vulnerabilitat. Per altra banda la comarca disposa d'una població
activa força envellida i, comparada amb altres territoris, poc professionalitzada.
L'oferta formativa professionalitzadora dirigida tant a persones que treballen com les
poc qualificades és escassa i requereix millorar la integració de les ofertes actuals. En
el cas dels joves no qualificats caldria treballar particularment en l'oferta d'itineraris
formatius integrats i personalitzats.
En l'àmbit de l'emprenedoria s'ha observat un canvi en el perfil dels usuaris del servei.
Hi ha menys atencions per autoocupació i en canvi incrementen els projectes
d'emprenedoria. En aquest sentit caldria reformular el servei i definir noves eines per
retenir i atraure i retenir aquests tipus de projectes.
En l'àmbit industrial els diversos projectes que promovem ens han demostrat que el
treball col·laboratiu tant a nivell sectorial com transversal genera majors oportunitats
a les empreses per millorar la seva competitivitat.
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Els principals
reptes i
tendències
identificats
En relació al turisme el repte es planteja en incrementar l'atractiu de la comarca com a
destinació turística inclusiva, adequant-la a cada turista independentment de les seves
característiques personals.
El sector serveis és el que ha evolucionat més positivament en els darrers anys (tant en
llocs de treball com en PIB) i, de manera destacada, l'hostaleria que és un dels
subsectors que proporcionalment ha crescut més. Per aquest motiu cal mantenir
l'aposta per les fires i els esdeveniments de promoció d'Olot que tenen un impacte
positiu en el sector tant a la ciutat com la comarca
Així mateix, identifiquem dues palanques de creixement sostenible per al territori: la
innovació social i la transició energètica. La primera es planteja afrontar els reptes
socials complexes de la comarca desenvolupant respostes innovadores, i la segona es
configura com una oportunitat de generació de noves oportunitats de negoci i de llocs
de treball. Totes dues, a més a més, poden permetre posicionar-nos com a referent a
nivell de país. Les accions de responsabilitat social de les empreses, que compten
amb una llarga trajectòria a la comarca, és un altre element a seguir treballant.
Pel que fa al nostre rol com a proveïdors de serveis als ajuntaments cal ampliar-ne el
nombre que reben serveis especialitzats en desenvolupament econòmic local.
Finalment, com a eina d'anàlisi del context per a la presa de decisions, cal millorar
l'Observatori econòmic, social i mediambiental de la Garrotxa garantint el manteniment
de les sèries estadístiques de les dades i disposar d'un quadre d'indicadors territorials
que mostrin l'evolució de la comarca.
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Què
destaquem
d'enguany
La realització d'un estudi en profunditat sobre el mercat de treball a la Garrotxa a
partir de l'anàlisi de dades de registres oficials, 400 enquestes presencials, més de
200 enquestes a empreses i 4 grups de discussió. L'estudi ofereix una radiografia del
moment present i analitza els reptes a començar a treballar.
El Social Lab Garrotxa, una plataforma per atraure i desenvolupar respostes
innovadores a reptes socials complexes de la comarca així com projectar els
aprenentatges i l'experiència local en innovació socials a altres territoris. Del Social
Lab Garrotxa ha sorgit la possibilitat que Olot sigui la prova pilot del projecte
EuroPACE que compta amb el suport de la Comissió Europea (450.000€ en el marc
del programa H2020)
4ª edició de l'Observatori de la Garrotxa conjuntament amb el CASG, SIGMA i Parc
Natural amb la col•laboració de 19 entitats, a partir del traspàs que ens ha fet
l’associació empresarial Euram Garrotxa.
La prestació de serveis especialitzats en desenvolupament econòmic local de
manera mancomunada entre petits municipis per a una major optimització de
recursos
Amb més de 4 anys de funcionament la metodologia d'orientació i intermediació
laboral per competències del servei d'ocupació de DinàmiG ha demostrat que aquest
enfocament incrementa l'ocupabilitat de les persones així com l'encaix en els llocs de
treball i l'estabilitat laboral.
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Què
destaquem
d'enguany
Els Speed datings en els sectors d'hostaleria, activitats turístiques i supermercats. Són
trobades entre empreses que cerquen un determinat perfil i candidats interessats a
treballar en el sector permetent en un breu espai de temps el màxim nombre
d'interaccions.
L'apropament de més de 250 joves a la innovació i l'emprenedoria a partir d'un taller
d'innovació disruptiva, en el marc de la Setmana de l'Emprenedoria, amb l'objectiu de
generar idees de negoci a partir de reptes socials.
La incorporació dins el servei d’assessorament a emprenedors d'un mòdul sobre
economia social i cooperatives
www.poligonsgarrotxa.cat. Permet facilitar l'accés a la informació sobre els espais
d'activitat econòmica gràcies a la nova web
La consolidació dels Premis 100% emprenedors (5ª edició) incrementat tant el
nombre de projectes inscrits com els que compliment tots els requisits.
El projecte Empreses lingüísticament responsables, una prova pilot d'èxit a nivell de
Catalunya que permetrà transferir-la a altres territoris.
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Èncarrecs de
de gestió de
l'Ajuntament
d'Olot
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME
Organització de 5 fires (Fira Embotit, Fira de la Primavera, Fira de Sant Lluc,
Fiar Orígens i Fira del Pessebre) amb un total de 440 expositors i un índex
de satisfacció global del 75%
Organització d'11 esdeveniments i activitats de promoció de la ciutat,
destacant el Festival Veus i l'Olotx2, aquesta darrera amb un impacte
estimat de mig milió d'euros a la ciutat i comarca.
Gestió i assentament del mercat setmanal d'Olot amb un total de 125
marxants, i de les atraccions de les festes d'Olot i de barris. Enguany cal
destacar la gestió del trasllat del mercat degut a les obres del Firal.
Coordinació de l'oficina de turisme d'Olot, amb l'atenció de més de 24.000
persones. La prestació del servei es realitza de forma externa amb l'empresa
Educ'Art.
Gestió de les xarxes socials de TursimOlot amb un increment d'un 13% dels
seguidors.
Integració del produ cte turístic Reunions entre Volcans al Servei
d'Innovació i Producte Turístic de Turisme Garrotxa, fet que ha permès la
simplificació d’estructures, el treball conjunt i la rendibilització de recursos
humans i econòmics
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Èncarrecs de
de gestió de
l'Ajuntament
d'Olot
COMERÇ
L'Enquesta Comerç Plus a més de 150 comerciants d'Olot per tal de
conèixer les seves necessitats, objectius i inquietuds i proposar accions de
millora.
Transferència de coneixement i metodologies en dinamització del comerç a
34 municipis de Catalunya
El projecte Espais Actius afavoreix l'adequació de 27 locals i l'ocupació de
14 locals comercials.
Es disposa d'una borsa de més de 440 locals disponibles per a establir un
negoci.
OCUPACIÓ
Sol.licitud, gestió i coordinació de 43 plans ocupacionals dirigits a diferents
col·lectius amb dificultats d'inserció per a la realització de diferents
projectes d'interès social
El Projecte +60. Assessorament personalitzat a persones majors de 60 anys
residents a Olot en situació d’atur per valorar la situació d'accés a la
jubilació i possibles accions per millorar-ho.
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DinàmiG en
Xifres
DinàmiG ha executat en el propi pressupost una despesa total de 704.083,90
euros. Per altra banda ha tancat amb un ingrés de 747.692 euros i per tant amb un
superàvit pressupostari de 43.638 euros. Realitzant els ajustos pertinents per
afectació de romanent dóna un superàvit final de 24.893,28 euros.

DinàmiG
32%

Consell Comarcal
4%

Els ingressos externs han estat
de 1.336.685 euros. El 61% de
la despesa es finança amb
recursos externs que han
provingut mjoritàriament de la
Generalitat, de manera especial
el Servei d'Ocupació de
Catalunya (51%), la Diputació
de Girona (4%) i ingressos per
gestió (6%). La resta (39%) són
recursos propis dels ens
consorciants.

No obstant, la despesa global
gestionada ha estat de 2.180.905
euros, repartit entre el propi
pressupost i en els pressupostos
dels ens consorciants, Ajuntament
d'Olot (63%) i Consell Comarcal
(4%).
Ajuntament Olot
63%

Aport. Aj+CCom.
39%
Generalitat
51%

Preus públics
6%
Diputació
4%
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336
Ofertes laborals gestionades
directament pel servei d'ocupació
del Mas es Mates i que han permés
inserir 381 persones. 44 processos
de selecció per competències

55,2%
d'inserció laboral de les persones
que han seguit un procés
d'orientació per competències. Hi
han participat 125 persones i el 92%
de les inserides ho han fet d'acord
amb el seu objectiu laboral

922
nous usuaris al Mas les Mates en 84
sessions d'acollida i 501 usuaris de
l'aula oberta de recerca de feina i 93
participants en programes
ocupacionals integrals per a
col·lectius amb dificultats d'inserció

1.217
entrevistes entre candidats i
empreses en 3 speed datings
sectorials en menys de 3 hores

455.895€
d'impacte econòmic global de
l'Olotx2

+8.000
Vistants a la Fira Orígens

DinàmiG en
Xifres
241
emprenedors atesos i
26 empreses creades a través del
servei d'empresa i emprenedoria

53
accions formatives en l'àmbit
d'empresa i emprenedoria i més de
180 emprenedors formats

+1.000
Més de 1.000 participants a la
Setmana de l'Emprenedoria en 15
activitats

77
accions de consolidació empresarial
i 21 actes i jornades de temàtica
empresarial

12
projectes o actuacions realitzades
en l'àmbit del desenvolupament
econòmic local a 3 ajuntaments de
la comarca

440
Expositors en les 5 Fires
organitzades a Olot-

75%
Índex de satisfacció dels visitants a
les fires d'Olot

