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 4.1.3 Formació de l’equip humà
Objectiu específic
Consolidació d’un equip humà d’alt rendiment, capacitat, professionalitzat i especialitzat
Activitats
 Dissenyar un pla formatiu per als professionals de l’organisme de cooperació
supramunicipal que contempli: treball en equip i habilitats socials, desenvolupament
local, cooperació público-privada, gestió de projectes, així com continguts específics per
a les diferents àrees de treball (prospecció empresarial, atenció a les persones, etc)
 Desenvolupar una fase formativa intensiva en el primer any
 Desenvolupar d’una segona fase que permeti la millora continua en els següents 3 anys
 Dissenyar i desenvolupar un programa de coneixement i transferència d’ experiències
en altres indrets en l’àmbit de la governança d’organismes de cooperació
supramunicipals, cooperació público-privada, comerç, turisme, dinamització
empresarial, atenció a les persones, adreçat tant als professionals com a les persones
en els òrgans rectors i consultius (alcaldes, regidors, presidents de les associacions
d’empresaris, etc). Aquest programa de transferència ha de tenir les següents
actuacions:
 Prospecció d’experiències
 Visita in situ per conèixer les experiències
 Anàlisi grupal sobre aprenentatges fets i transferibilitat de les iniciatives visitades
Resultats esperats
1 document de pla formatiu elaborat
6 activitats formatives desenvolupades el primer any
6 activitats formatives desenvolupades els següents anys
15 visites realitzades a altres iniciatives i experiències en desenvolupament local (obertes també
a empreses i altres agents)
1 document d’anàlisi sobre aprenentatges fets i transferibilitat de les iniciatives visitades
Identificació dels actors
Tècnics, òrgan rector i consultius de l’OCS
Identificació dels destinataris
Personal tècnic
Membres dels òrgans de gestió i òrgans consultius
Pressupost i fonts de finançament
Tècnic finançat pel programa de suport d’AODLs del SOC
Empresa externa per a la realització d’accions de formació de l’equip humà
Viatges i desplaçaments: 9000 el primer any, 2.000 € els següents anys.
Fons propis i programa de suport al desenvolupament local del SOC
Recursos humans i tecnològics i de serveis
Indicadors de seguiment
Nombre d’activitats formatives desenvolupades el primer any
Nombre d’activitats formatives desenvolupades els anys 2-4
Nombre de visites realitzades a altres iniciatives de desenvolupament local
Existència del document d’anàlisi sobre aprenentatges fets i transferibilitat a Solsona i Cardona
de les iniciatives visitades en la base documental de l’OCS
Cronograma
2015-2018

