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www.anoiaproject .cat

Consell Comarcal de l’Anoia
Plaça Sant Miquel, 5

08700 Igualada
Barcelona

Amb el suport de

93 805 15 85 
info@anoiaproject.cat

INSERCIÓ + OCUPACIÓ +FORMACIÓ + EMPRESA 
DINAMITZACIÓ del TERRITORI



 El Departament de Promoció Econòmica del Consell 
Comarcal de l’Anoia, pretén impulsar un nou model de 
gestió en desenvolupament econòmic local, basat en 
eixos de treball de creació d’ocupació i foment de la 

diversificació de l’activitat econòmica de la comarca, en un 
marc de cooperació amb els actors públics i privats per tal 

de generar projectes comarcals de futur.

QUÈ ÉS?

L’OBJECTIU DEL DEPARTAMENT ÉS  MILLORAR EL 
FUNCIONAMENT DEL MERCAT DE TREBALL I MILLORAR 

LA POSICIÓ COMPETITIVA DE LES PERSONES EN 
SITUACIÓ D’ATUR I D’ALTRES COL·LECTIUS 

VULNERABLES, AIXÍ COM LA MILLORA GENERAL DE LA 
QUALIFICACIÓ DELS TREBALLADORS/ES PER 

ACONSEGUIR LA INSERCIÓ LABORAL O EL 
MANTENIMENT O MILLORA DE L’OCUPACIÓ.

OBJECTIU

A QUI ES DIRIGEIX?

EMPRESES
Activitats, formacions, serveis i tràmits dirigits a 
l’empresa per facilitar l’assessorament tècnic i 

especialitzat en matèria d’ocupació.

PARTICULARS
Oferim programes formatius per persones a 
l’atur i també assessorament laboral per a la 

recerca de feina.

www.anoiaproject .cat

Oferim un ampli catàleg de serveis al teu abast
de manera totalment gratuïta, per augmentar 
la competitivitat i eficiència de la teva organització, 
gràcies al coneixement profund de les característiques 
socioeconòmiques, ocupacionals i del teixit productiu 
de la comarca.

El Departament de Promoció Econòmica, 
des de l'Àmbit de l'ocupació, treballa 
per a les persones, oferint-los una oferta 
formativa estratègica, amb accions 
de suport a la recerca de feina, 
però també per a les empreses i emprenedors
donant-los assessorament i assistència 
tècnica en els seus projectes.
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 ÀMBIT D’ESTRATÈGIES PER A L’OCUPACIÓ
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SERVEI PROPER, 
ÀGIL I EFICIENT

GESTIÓ DE PERSONES

SELECCIÓ DE PERSONAL

+

1
ANALITZEM LES VOSTRES NECESSITATS A 
NIVELL DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 
TÈCNIQUES I TRANSVERSALS I FILTREM 
POSSIBLES CANDIDATS PER A TROBAR LA 
PERSONA IDÒNIA AL LLOC OFERTAT.

Vetllant per l’encaix idoni entre els 
professionals i les necessitats 
expressades per les empreses, 
prestem un servei d’acompanyament 
durant la cerca i selecció dels 
candidats més adients.

Suport en la definició dels perfils 
professionals demandats per l’empresa:

Identifiquem les competències específiques 
del lloc de treball i les genèriques 
compartides pel conjunt de l’empresa.

Cerquem les persones candidates amb valors 
personals alineats amb la cultura de 
l’organització.

Preselecció de candidats ajustats als 
perfils professionals que es cerquen:

Ens servim d’una gran base de dades de 
potencials candidats a nivell provincial.

Tenim un coneixement profund de les 
persones usuàries gràcies a la nostra xarxa 
d’orientadores.

Treballem prèviament amb els candidats les 
actituds per a l’ocupació (implicació, 
compromís, responsabilitat, etc.)

Proposem persones candidates d’acord amb 
les competències necessàries per al 
desenvolupament del lloc de treball.

+



LA MILLOR ELECCIÓ 
PER A LA TEVA 
EMPRESA

INTERMEDIACIÓ LABORAL

És un servei gratuït que té per objectiu 
facilitar el procés de selecció de 
personal. T’ajudem a reclutar 
persones candidates que s’ajustin al 
perfil professional.

Assessorament en el procés de 
contractació:

Proporcionem informació entorn a les 
modalitats contractuals.

Oferim actualització de les bonificacions 
disponibles per al foment de l’ocupació.

Facilitem orientació al voltant dels tràmits 
administratius i de la normativa vigent. 

Pràctiques en empresa: 

Oferim una borsa de professionals a 
disposició del teixit organitzacional per a la 
realització de pràctiques en empresa.

Coordinem els convenis de col·laboració 
entre la persona candidata i l’empresa.

Realitzem un seguiment de l’adaptació, 
acompliment i encaix de la relació.

UNA OPORTUNITAT PER CONÈIXER LES 
COMPETÈNCIES I LA VÀLUA DE LA PERSONA 
CANDIDATA SENSE COST AFEGIT, ALHORA QUE ES 
FORMA I FAMILIARITZA VERS ELS PROCEDIMENTS 
DE TREBALL I LA CULTURA EMPRESARIAL.

+

+

PROCÉS DE SELECCIÓ 
DE PERSONAL I CONTRACTACIÓ 2
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QUALIFICACIÓ 
DELS RRHH DE 
LA COMARCA

FORMACIÓ A MIDA DELS SECTORS

Treballant en favor de la capacitació 
de la població activa de la Comarca 
d’acord amb els reptes i les 
demandes principals dels diversos 
sectors, detectem necessitats 
formatives, en base als perfils 
professionals sol·licitats i la 
qualificació existent al mercat de 
treball.

Organitzem formació especialitzada i a 
mida de les necessitats dels gremis o 
sectors:

Definim objectius i continguts 
d’aprenentatge.

Dissenyem la metodologia més apropiada.

Gestionem les accions formatives 
(formador, espais, material, tràmits, etc.)

Desenvolupem seminaris d’impuls del 
teixit empresarial local, per oferir 
recursos (Marketing Digital, Comercial, 
Finances, TIC) amb la finalitat 
d’augmentar la competitivitat de les 
empreses.

Millorar la imatge i la promoció de la 
marca.

Revisar les estratègies comercials.

Identificar potencials clients. 

DE LA PROSPECCIÓ I ELS CONTACTES AMB LES 
EMPRESES DE LA COMARCA OBTENIM I DETECTEM 
LES NECESSITATS DE LES MATEIXES I 
PROJECTEM:

+

+

FORMACIÓ A MIDA 
DELS SECTORS 3



SUPORT I 
ASSESSORAMENT A 
NOVES EMPRESES

EMPRENEDORIA
I OFICINA D’ATENCIÓ
EMPRESARIAL

4
EMPRENEDORIA i OFICINA 
D’ATENCIÓ EMPRESARIAL

Suport en l’elaboració del pla d’empresa
Orientar i donar suport per a la seva elaboració i l’anàlisi de la 
viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial.

Servei d’informació i assessorament
Suport en el procés de creació d’una empresa, orientació en 
l’elecció de la forma jurídica i informació sobre els
tràmits necessaris per obrir l’empresa.

Seguiment tècnic per a la consolidació d’empreses
Realització d’una diagnosi a empreses amb menys de tres anys 
que permetrà obtenir una visió global de les diferents àrees 
funcionals de l’empresa.

Jornades i seminaris per a persones emprenedores 
i el teixit empresarial
Desenvolupament d’un pla formatiu per oferir recursos a les 
persones emprenedores i al teixit empresarial per a potenciar les 
seves fortaleses i compensar les seves debilitats.

Informació, assessorament i mediació per a l’accés a 
finançament, ajuts i subvencions
Suport en el procés de sol·licitud d’ajuts i/o subvencions per a 
empreses i persones emprenedores, així com suport per a la 
tramitació i sol·licitud de línies de finançament.

+

+

+

+

+

Amb la finalitat de fomentar i potenciar el teixit 
empresarial de la comarca, posem a l’abast 
d’emprenedors, empresaris i autònoms un conjunt de 
serveis que els permetin néixer, créixer i 
consolidar-se.

OFERIM UN MENTORATGE A MIDA PER L’ÈXIT DE CADA PROJECTE.



ESPAI INSPIRADOR PER 
DESENVOLUPAR IDEES

CAMPUS MOTOR ANOIA

EL CAMPUS MOTOR ANOIA NEIX COM UN EQUIPAMENT DEL CONSELL 
COMARCAL DE L’ANOIA ESPECIALITZAT EN EL MÓN DEL MOTOR, LA 
SOSTENIBILITAT I L’ESPORT. L’EDIFICI ES TROBA SITUAT EN UN ENTORN 
ÚNIC, UN COMPLEX FORMAT JUNTAMENT AMB EL CIRCUIT DE VELOCITAT 
PARCMOTOR, EL CIRCUIT ESCOLA FAST I EL KARTING CASTELLOLÍ.

ACTUALMENT EL CAMPUS POSA A DISPOSICIÓ DUES DE LES PLANTES 
PEL LLOGUER D’ESPAIS MOLT VERSÀTILS I DIVISIBLES I AMB ACCÉS PER 
VEHICLES QUE PODEN ACOLLIR TALLERS, SALES DE REUNIONS, SALES 
FORMATIVES, AULES MULTIMÈDIA, SALES D’ACTES I CONFERÈNCIES, 
DESPATXOS I ESPAIS DE TREBALL PER A EMPRESES I GRANS ESPAIS DE 
COWORKING PER A PROFESSIONALS LIBERALS.

El Consell Comarcal de l’Anoia posa a disposició de les 
empreses la cessió d’espais i equipaments del Campus 
Motor Anoia.

Oficina virtual:
Centralització de tasques de secretaria i espai virtual amb altres 
empreses innovadores.

Llançadora de projectes:
Gestor d’idees innovadores per fer i tancar negocis.

Organització d’actes i esdeveniments:
Inclou la gestió de la comunicació, el protocol, la producció i la 
seguretat.

Lloguer d’instal·lacions:
Campus Motor ofereix la possibilitat a institucions, empreses i 
professionals de llogar puntualment els seus espais al mateix entorn 
del Parcmotor, amb la opció de llogar en exclusivitat plantes senceres 
o tot l’edifici.

+

+

+

+

OCI I FORMACIÓ

5
EL CAMPUS MOTOR ANOIA ÉS UN CENTRE 
ESPECIALITAT EN L’ORGANITZACIÓ 
D’ESDEVENIMENTS QUE OFEREIX UNA 
SÈRIE D’ESPAIS MODULARS AL SERVEI DE 
LES EMPRESES PERQUÈ HI PUGUIN FER 
PROJECTES DE RECERCA, INVESTIGACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT O BÉ ORGANITZAR 
ACTIVITATS COM CONGRESSOS, CURSOS, 
PRESENTACIONS, ETC.  



EMPRESES D’ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA

PROJECTES DE FUTUR

Amb l’objectiu d’identificar i intensificar 
una estratègia territorial compartida, 
posem a disposició un nou espai de 
trobada i coordinació de les noves 
economies a la comarca de l’Anoia

Coordinem la taula per al foment de l’economia 
social i solidària a l’Anoia:
Identifiquem bones pràctiques.
Donem visibilitat a l’economia social del territori.
Impulsem altres tipus d’economia al servei del 
territori.

Assessorem en la creació i reconversió 
d’empreses d’economia social:
Informem sobre els diferents recursos disponibles 
en economia social i cooperativa.
Orientem i formem en els tràmits de constitució 
d’una empresa de l’economia social.
Formem en l’àmbit de gestió d’una empresa de 
l’economia social.
Acompanyem en l’elecció de la forma jurídica que té 
més encaix i en la constitució d’una empresa de 
l’economia social.
Acompanyem en la transformació d’una SCP o 
associació en una empresa de l’economia social.6

IMPULS DE L'ECONOMIA SOCIAL 
AL TERRITORI

+

+

OFERIM UN ESPAI DE REFERÈNCIA AL TERRITORI 
PER A L’APRENENTATGE, LA REFLEXIÓ 
COMPARTIDA, LA COOPERACIÓ I LA 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL.


