EIX 4 Enfortiment de la cooperació entre Solsona i Cardona en l’àmbit del desenvolupament
local i millora de la governança
Programa 4.1 Programa d’organització i coordinació del desenvolupament local
supramunicipal
Projecte 4.1.2 Disseny, organització i posta en funcionament de l'organisme
de cooperació Solsona-Cardona en desenvolupament local (OCS)
Objectiu específic
Millora de l’eficiència en l’àmbit del desenvolupament local, augment de les sinèrgies i
disminució dels solapaments a través de la creació i posta en funcionament de l’organisme de
cooperació Solsona-Cardona .
Activitats
 Definir de la composició, estatuts i mecanisme de presa de decisions de l’òrgan rector.
 Dissenyar organigrama i les àrees i creació del mapa de competències necessàries per
a cada àrea de l’OCS
 Elaborar un pla de treball executiu a 2 anys vista
 Assignar tasques i responsabilitats a persones concretes i dissenyar dels protocols de
funcionament per garantir la coordinació.
 Definir l’estratègia econòmica a curt i mig termini
Resultats esperats
1 document amb l’organigrama, les àrees i l’òrgan rector validat pels dos ajuntaments i les
associacions d’empresaris
1 mapa de competències
1 pla de treball executiu redactat i validat
1 document de definició de tasques, calendari i protocols de funcionament elaborat i validat
1 document d’estratègia econòmica a curt i mig termini
Identificació dels actors
Ajuntaments de Solsona i Cardona
Associacions d’empresaris de Cardona i Solsona
Identificació dels destinataris
Personal de l’organisme de cooperació supramunicipal
Pressupost i fonts de finançament
Tècnic finançat pel programa de suport d’AODLs del SOC
Recursos humans i tecnològics i de serveis
Tècnics de promoció econòmica dels dos ajuntaments.
Indicadors de seguiment
Existència dels documents a la base de dades documental de l’OCS.
Cronograma
Definició de la composició, estatuts i mecanisme de presa de decisions de l’òrgan rector. 2015
Disseny de l’organigrama, de les àrees 2015
Redacció del mapa de competències 2015
Elaboració d’un pla de treball executiu a 2 anys vista 2015
Assignació de tasques i responsabilitats a persones concretes i disseny dels protocols de
funcionament per garantir la coordinació. 2015
Definició de l’estratègia econòmica a curt i mig termini 2015

