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DinàmiG

Què és
DinàmiG?
Pla de
reactivació
2

L'equip

DinàmiG, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa 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 treballa a partir del consens polític i territorial, en col·laboració amb els actors
del territori i impulsant projectes innovadors.
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.

Propostes de valor

Empresa
4

Ocupació
10

Què és DinàmiG?

Serveis
generals
4
Promoció de
la ciutat
3

Acompanyament a mida a les
persones i al nostre teixit
social i empresarial per la
millora professional i el
desenvolupament local.

Espais de DinàmiG
Seu de DinàmiG: serveis
generals, promoció del territori i
projectes estratègics
Ca-nyera: àrea d'empresa i
coworking
Mas les Mates: àrea d'ocupació

Pla per a la
reactivació

Dos eixos:
- Reactivació econòmica
- Mercat de treball
Eix transversal

Oficina per a la
reactivació econòmica
L’Oficina ha estat un punt d’atenció en clau
comarcal per a les persones que han vist perjudicada
la seva activitat econòmica a causa de la Covid19. És un entorn de confiança on treballar
conjuntament per buscar solucions per millorar la
situació econòmica que ha provocat la pandèmia.

Novembre 2020 - Octubre 2021

115
411

Formació

atencions

Derivacions Derivacions
a empresa a ocupació

consultes

180 57% 25%
Accions
en el pla

Pla de capacitació digital

1

Diagnosi
Enquesta

438
19
Respostes Entrevistes

Garrotxa Approp
Projecte col·laboratiu amb
l'objectiu de reactivar i impulsar
l'economia local de la Garrotxa.

Pla d'ajuts

88

2

Accions
en execució

7
13
Eixos
Accions

Elaboració
del pla

Programa d'inclusió

Programa de formació

2.2M 5048 260k

Establiments Volum d'euros
adherits
passats per
l'app

Usuaris
actius

Diners ja retornats
a l’economia local

46.000 € atorgats en ajuts

Per pal·liar els efectes de la COVID-19 en el teixit econòmic i empresarial de la ciutat, l’Ajuntament
d’Olot va obrir una nova línia d’ajudes, dirigida especialment a un conjunt d'empreses, autònoms que
patien els efectes i restriccions més dures de la tercera onada de la pandèmia 19 i per compensar
l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Projectes de suport a les empreses d'Olot i la Garrotxa
Reunions sectorials

Accions
realitzades

Recull d'informació Covid-19

Campanyes promocionals
Passaport Olot - 7 agències i 51 xecs
Obertures els dissabtes

Projectes transversals
Observatori per al
desenvolupament de la Garrotxa

Pacte per la formació
professionalitzadora

L’Observatori per al Desenvolupament Sostenible
de la Garrotxa és un projecte que té per objectiu
disposar de dades quantitatives i qualitatives sobre la
comarca de la Garrotxa. L’Observatori consta de
diversos nivells d’informació i aquest any segueix el
treball de la cerca i definició d’indicadors alineats
amb els ODS (objectius de desenvolupament
sostenible). La unitat bàsica, però, continuen essent
els informes sectorials, cadascun dels quals està
per un organisme/entitat diferent. Amb les dades més rellevants dels
informes, s’elabora un llibret d’infografies que s’edita en paper i es
distribueix entre les diferents entitats, associacions, centres educatius i
culturals de la Garrotxa. L’edició 2021 es va presentar el mes de juliol, un
mes més tard de l’habitual per les dificultats de recollida de dades per la
situació COVID i de confinament que vam viure des del mes de març.

200

Indicadors
Recollits

19

Edicions de
l'informe

20

Entitats
redactores

1000
Edicions del
llibret

El pacte neix a partir de la realització de l’estudi del mercat de treball de la
Garrotxa en el qual es posa de manifest la necessitat de concertar el disseny
i les accions en relació amb la formació professionalitzadora i l’ocupació.

Pla d'acció en 4 eixos
Promoció i difusió de la formació professional.
Adaptació de l’oferta formativa a les necessitats de les empreses i la població.
Millora de la qualificació de la població.
Atracció de talent.

31
Membres

3

6

Reunions de
Reunions de la comissió
comissió i orientació
de planificació

827

Nous usuaris
del servei

22%
més que
en el 2020

Origen
espanyol

Acollida

59 %

16-29
anys

Ocupació

49 %

Aula de recerca de feina

15

Ordinadors

1

Tècnic/a

284

Ofertes
gestionades
243% més
que en el
2020

386

Formació transversal

Usuaris

Insercions.
304% més
que en el
2020

26

Seleccions
per
competències

Usuaris

230

Persones formades
en tallers

Sexe

56%

Dones

Inserció
laboral

TALLERS NTIC

44%
Homes

+60

27%

29%

Primaris

De 16 a 29

De 40 a 49

7 presencials
4 en línia
118 persones

Estudis

2%

De 50 a 59

D'inserció en
relació a l'objectiu

11

Edat
19%

95%

67%

232 usuaris

Suport d'orientació puntual

Intermediació laboral

454

33

Orientació per
competències

31%

10% Universitaris
10% Sense
estudis
11%

Batxillerat
1%
8% CFGS/
ESO 14%
FPII
15%

PFI/PIT

23%

De 30 a 39

CFGM/
FP I

Ocupació: Programes subvencionats
Treball als barris

145

Participants

70%

Inserció

Programes d'experiència laboral

Orientació
professional

Projecte Reactiva't

100h
Formació

Altres
projectes

Singulars

Programa Ubica't

80

Beneficiaris

17 participants

Foment de l'ocupació

100

Satisfacció

720h

Satisfacció

Treball en xarxa
Coordinació amb el CASG, Càritas,
Salut Mental i Serveis Socials.

Participants

Sessió
individual

Referent d'ocupació juvenil

95%

15

234

10

200h

Formació operari Han trobat feina
industrial
relacionada
Persones
contractades

9
2

Programa treball i formació
Pràctiques garantia juvenil

joves

Projecte + 60

20

Participants

11

Dones

Sexe

9

Homes

Emprenedoria i empresa
Emprenedoria

Empresa

147

210

22

185

Persones
ateses

Atencions

Formacions

Assistents

54%

Augment d'atencions
respecte 2020

21

11
Empreses
creades

Dinamització
Fòrums
empresarials

350
22 actes programats

S’ha realitzat la 7ª edició d’aquest esdeveniment que vol posar en contacte la població
amb l’emprenedoria i el món empresarial de la comarca. Es programen actes de
formats variats, seminaris de formació, xerrades, tertúlies, un taller d’innovació... La
majoria adreçats al públic en general però també orientats als estudiants de la comarca.

Premis 100% Emprenedors

6 candidats

Amb la voluntat de reconèixer el talent local, visibilitzar les noves activitats econòmiques
que es creen a la comarca i promoure l’emprenedoria, s’ha organitzat la 8a edició dels
Premis 100% Emprenedors, que compten amb dues categories: la de Premi 100%
Emprenedor i la de Premi al Jove Empresari/ària de la Garrotxa.

30 Sol·licituds
13 establerts

6 Fòrums
33 Empreses

Seminaris en
Estudiants
centres educatius participants

Garrotxa Emprèn

Ca-nyera

Territori socialment responsable
Jornades i formació

5

Empreses pel projecte
Itineraris d’innovació sobre
temàtica Lean Manufacturing

BBDD Empreses

11

Empreses
participants en la
Jornada Indústria 4.0

8.813

Registres

DinàmiG en xifres
Estructura pressupostària DinàmiG
Total ingrés executat 2021: 854.413,79 €
Generalitat: 6%
Aportació
ajuntament: 58%

Aportació Consell
Comarcal: 14%

Estructura pressupostària agregada (Aj. +
Consell Comarcal, sense encàrrecs Aj. d'Olot)
Total ingrés executat 2021: 1.790.227€
Aportació
ajuntament: 38%
Generalitat: 51%

Apòrtació
consell: 8%
Diputació: 3%

Diputació: 7%

Tancament
sistema europeu
comptable
33.098,07 €

Ingressos per gestió: 15%

Total despesa executada 2021: 837.819,49 €

Total despesa executada 2021: 1.773.632€

Inversions: 3%
Empresa: 30%
Esdeveniments: 53%

Turisme: 18%

Empresa: 15%
Ocupació: 3%
Serveis generals: 8%

Ocupació: 59%
Serveis
generals : 11%

Romanent
tresoreria
2020
88.351,68 €

