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PRESENTACIÓ

Els Projectes Experimentals s’han establit 
dins del programa AVALEM TERRITORI per a 
donar resposta a les necessitats específiques 
del territori mitjançant actuacions que afavo-
risquen la innovació en l’àmbit de l’emprene-
doria, l’economia social, el desenvolupament 
local i les condicions d’ocupabilitat. 

Per a dur a terme aquests projectes, LABORA 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació comp-
ta amb l’assistència de les Universitats de 
València, Alacant i Jaume I de Castelló. Amb 
la seua col·laboració es reorientaran els pro-
grames i les accions dissenyades i impulsa-
des pels Projectes Experimentals, que s’han 
posat en marxa, en funció dels resultats ob-
tinguts. 

Per a valorar els resultats de les polítiques 
d’ocupació sobre el territori de la Comunitat 
Valenciana hem d’aprendre de les accions de-
senvolupades i el seu impacte sobre el mer-
cat laboral. Així, podrem planificar les futu-
res accions a dur a terme i rendir comptes 
de l’efectivitat de la seua execució. Això forma 
part de la nostra responsabilitat amb la bona 
governança i de la necessitat d’aconseguir 
una administració adaptada a les necessitats 
de la ciutadania, transparent i participativa.

Els objectius a curt termini dels Projectes 
Experimentals se centraran en detectar pro-
blemes i resoldre’ls amb els recursos dis-

ponibles; conformar un procés de presa de 
decisions per a determinar les conseqüèn-
cies de la nostra intervenció per a generar 
productes, béns o serveis; així com valorar 
els resultats de les polítiques públiques i les 
metes aconseguides determinant l’eficàcia i 
eficiència del procés. Els resultats també es 
podran mesurar a llarg termini en termes de 
benestar mitjançant els canvis o millores ex-
perimentats en la qualitat dels serveis a la 
ciutadania. 

D’altra banda, cap procés d’avaluació pot ser 
efectiu sense la utilització d’indicadors. Per 
això, l’avaluació de les polítiques públiques 
requereix l’establiment d’un sistema d’indi-
cadors capaços de mesurar amb una certa 
precisió els avanços i els assoliments de les 
polítiques, així com els obstacles o dificultats 
que aquestes es troben al llarg de les dife-
rents fases del seu desenvolupament.

Per a avaluar els Programes Experimentals 
s’ha concedit als processos participatius per 
mitjà de qüestionaris un paper destacat en la 
conformació, el seguiment i avaluació de les 
polítiques públiques. Per part seua, el territo-
ri, entés com a construcció social, ha resultat 
un lloc privilegiat per a explicar la dinàmica 
laboral i socioeconòmica.

Per això, la combinació entre el qüestionari i el 
sistema d’indicadors ens permetrà obtindre la 



98

suficient informació per a conformar una eina 
amb la qual començar a realitzar el seguiment 
i l’avaluació efectiva de les polítiques públiques 
en el territori i, en particular, el seguiment i ava-
luació dels Projectes Experimentals. En el perí-

ode 2017-2018 ja s’han desenvolupat totalment 
o parcialment fins a 20 projectes experimentals. 
La seua anàlisi ens donarà informació sobre el 
que hem de fer per a treballar de manera més 
productiva i innovadora en el nostre territori.

Rocío Briones Morales
Directora General d’ocupació i formació de 

LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació

1. LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES. 
LA NECESSITAT DE LA SEUA AVALUACIÓ 
I LA SEUA GESTIÓ TRANSPARENT. 
EL CAS DELS PROJECTES 
EXPERIMENTALS DE LABORA 

PER QUÈ UN INFORME AVALUADOR SOBRE ELS 
PROJECTES EXPERIMENTALS DE LABORA

És sabut que l›avaluació de polítiques públiques 
reuneix diversos arguments pels quals és molt 
aconsellable, quan no imprescindible, la seua 
aplicació. En primer lloc, contribueix a l›apre-
nentatge institucional de les accions desenvo-
lupades en funció dels resultats i els impactes. 
En segon lloc, perquè millora les capacitats de 
planificació, execució i valoració de les actua-
cions, perquè la destinació d›aquestes avalua-
cions és la cadena de valor de les accions pú-
bliques, des de la determinació de l›objectiu a 
la consecució de resultats. Finalment, perquè 
comporta un esforç dirigit a la transparència, a 
la gestió transparent, amb la qual cosa la co-
municació i informació a la ciutadania adquireix 
un especial valor. Aquesta comunicació d›infor-
mació legitima la intervenció pública, perquè 

es persegueix en definitiva rendir comptes de 
les accions dissenyades, desenvolupades i fina-
litzades. En definitiva és un reflex del sentit de 
responsabilitat i bon govern.

L’avaluació de polítiques públiques ha de cen-
trar els seus esforços tant en termes físics, és a 
dir, en el mesurament de lliurament de serveis, 
com en l’impacte d’aquestes accions, mitjan-
çant la identificació de la millora del desenvo-
lupament humà dels individus. Som conscients 
per tant que el disseny i l’aplicació d’un sistema 
d’avaluació de polítiques públiques és un pro-
cés basat en la complexitat i en el coneixement 
detallat de l’objecte avaluat i la seua naturalesa.

Les raons per les quals és recomanable (i per 
a nosaltres necessària) l’avaluació de les políti-
ques públiques són nombroses. Com indicàvem 
al principi es tracta d’arguments relacionats 

Jorge Hermosilla, Ghaleb Fansa, Miguel Antequera, Sandra Mayordomo, Jose Vicente Aparicio
Universitat de València
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amb el bon govern, la responsabilitat i el sentit 
comú que tendeix a aconseguir la modernitza-
ció de l’administració.

Sobreïxen:

a. La legitimació política i social de l’acció 
pública, quan és aplicat el sistema d’ava-
luació.

b. Una mostra del seguiment dels principis 
de Bon Govern, basat en la transparència, 
la participació (de baix a dalt).

c. La necessitat de reconèixer l’origen dels 
problemes que donen lloc a una mala 
gestió o a ser millorable. Ens referim a la 
formulació dels problemes crítics, a la va-
loració dels processos administratius, a la 
dimensió dels resultats obtinguts.

d. La confrontació entre els objectius previs-
tos per l’acció pública i els resultats i im-
pactes obtinguts, perquè és molt habitual 
que no coincidisquen. Són nombrosos els 
factors que incideixen i entorpeixen els re-
sultats desitjats. 

e. La comunicació fiable, que garanteix tant la 
dimensió informativa (els fets quantifica-
bles) com la dimensió argumentativa, les 
raons de les accions de l’Administració.

f. La rendició de comptes, acompanyada de 
claredat i de precisió. La tendència és re-
duir l’arbitrarietat i la discrecionalitat.

Què s’avalua? A on hem de dirigir els esforços?

En termes generals, als elements que componen 
la cadena de valor de les polítiques públiques:

• Els problemes i els objectius.

• Els recursos disponibles.

• Els processos de presa de decisió.

• Els productes generats, béns i serveis com 
a conseqüència de la intervencions.

• Els resultats de les polítiques públiques i 
les metes aconseguides, a beneficiaris a 
curt i mitjà termini.

• L’eficiència i l’eficàcia del procés.

• Els impactes socials: canvis o millores en 
la qualitat de la ciutadania com a resul-
tat dels serveis i béns que l’Administració 
Pública facilita. Es tracta doncs de canvis 
reals mesurats en termes de benestar, a 
llarg termini.

LA IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ 
PÚBLICA EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ

El projecte desenvolupat entre LABORA i les 
Universitats de València, Alacant i Jaume I de 
Castelló durant l’anualitat 2018 suposa l’inici 
d’una línia de treball de gran interés per a to-
tes dues parts, l’Administració Autonòmica i les 
Universitats, perquè permetrà l’establiment de 
les bases d’un sistema de seguiment i avaluació 
de programes i accions dirigides i promogudes 
pel Servei Valencià d’Ocupació (SERVEF-LABO-
RA) amb la participació d’aquestes.

Per a això és necessari que concórreguen di-
verses circumstàncies:

Primera. La voluntat política a implementar i 
gestionar els sistemes necessaris per a recollir 
la informació, tractar-la i posar-la a la disposi-
ció de la societat. La transparència informati-
va. El LABORA a través dels seus responsables 
mostra un interés manifest per la transparèn-
cia en la seua gestió, per a això és necessari un 
canvi d’enfocament en la cultura organitzacio-
nal: la valorització dels resultats i dels impactes 
de les accions desenvolupades.

Segona. L’existència d’un servei o àrea tècnica 
amb suficients mitjans i recursos per a realitzar 

les funcions de seguiment, avaluació i assessora-
ment de les polítiques públiques i la cadena de va-
lor de les mateixes (problemes, objectius, recur-
sos, processos, productes, resultats i impactes).

Tercera. La capacitat de reorientar els progra-
mes i les accions dissenyades i impulsades 
pLABORA (en aquest cas els Projectes Experi-
mentals), en funció dels resultats obtinguts. És 
fonamental que, després de l’anàlisi dels resul-
tats de les avaluacions, puguen adoptar-se ac-
cions que reorienten i modifiquen les existents. 
La retroalimentació generada per la informació 
millorada ha de facilitar un posicionament de 
prevenció, tant en els productes aconseguits 
com en els impactes reeixits.

Quarta. L’avaluació de les polítiques públiques 
requereix l’establiment d’un sistema d’indi-
cadors capaços de mesurar tant els aspectes 
tangibles com els intangibles. Els primers són 
relativament fàcils de dissenyar i aplicar. Els 
segons, requereixen de tècniques més comple-
xes i més temps per al seu seguiment i avalua-
ció definitiva.

ELS PROJECTES EXPERIMENTALS DE 
LABORA. UNA OPORTUNITAT PER A 
l’AVALUACIÓ D’ACCIONS PÚBLIQUES

El projecte desenvolupat per les Universitats de 
València, Alacant i Jaume I de Castelló s’ha cen-
trat en aquesta ocasió, i per primera vegada, en 
una iniciativa de gran interés per al territori, els 
Projectes Experimentals. Una iniciativa pública 

dissenyada pLABORA, i gestionada pels diver-
sos Pactes i Acords per l’Ocupació, en funció 
dels seus interessos i capacitats.

Els equips d’investigació de les tres universitats 
han abordat l’anàlisi dels Projectes Experimen-
tals en funció d’una metodologia dissenyada 
expressament per a l’ocasió i que s’explica en el 
següent capítol. S’han estudiat mitjançant una 
distribució provincial, de manera que la Uni-
versitat de València ha analitzat els resultats 
de nou Pactes; la Universitat d´Alacant, cinc 
Pactes; i la Universitat Jaume I de Castelló, huit 
Pactes.

En el cas de la Universitat de València s’ha ana-
litzat la labor dels Pactes per l’Ocupació al Camp 
de Morvedre, la Foia de Bunyol-Xiva, el Camp de 
Túria, la Costera-la Canal,  la Safor, l´Horta Sud, 
Pactem Nord (Horta Nord), PATER (la Ribera del 
Xúquer) i València. Ni a Requena-Utiel ni el Racó 
d’Ademús s’han analitzat per no existir aquest 
programa.

Es tracta de nou Pactes assentats en territoris 
diversos, localitzats en l’Àrea Metropolitana de 
València, la seua segona corona metropolitana, 
a l’interior, en el litoral, etc., amb la qual cosa 
l’anàlisi d’aquests projectes experimentals con-
té una dimensió territorial de gran interés.

S’han desenvolupat totalment o parcialment un 
total de 20 projectes experimentals, per a un 
període total de dues anualitats (2017-2018).
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Pacte
Projectes 
experimentals

Període Descripció del projecte

Mancomunitat 
Espadán-
Mijares

Projecte EXMEM
Desembre 2017- 
Setembre 2018

L’objectiu del projecte és la formació homologada 
i certificada en matèria de motoserrista a perso-
nes lligades al sector forestal i l’acreditació com 
a Centre de Formació Homologat en matèria de 
motoserrista, que seria l’únic de la Comunitat 
Valenciana. També es pretén aconseguir una ca-
racterització clara del Parc Natural de la Serra de 
Espadán i la seua àrea d’influència, aclarint la si-
tuació cadastral i registral dels terrenys no urbans 
dels municipis

Mancomunitat 
Alt Palància

Ocupabilitat en l’Alt 
Palància amb perspec-
tiva de gènere

Desembre 2016- 
Setembre 2017 i 
Desembre 2017- 
Setembre 2018

L’objectiu és millorar l’ocupabilitat de les perso-
nes en l’Alt Palància, prioritàriament aquelles per-
sones que pertanyen a col·lectius amb especials 
dificultats per a la seua inserció en el mercat la-
boral (dones, persones majors de 45 anys, aturats 
de llarga duració, persones amb diversitat funcio-
nal, els joves, i en general, les persones en situació 
d’exclusió social)

Plana Alta 
Nord

Pla de Cooperació Ter-
ritorial per al Foment 
de l’Ocupació i la diver-
sificació en el sector 
turístic (Fent Terrtori) 

Desembre 2016- 
Setembre 2017 i 
Desembre 2017- 
Setembre 2018

L’objectiu és reforçar la capacitat del sector turís-
tic per a la creació d’ocupació i com una activi-
tat econòmica sostenible, que permeta evitar els 
efectes de l’estacionalitat, l’escassa diversitat en 
l’oferta, i la falta de formació dels recursos hu-
mans

Municipis 
ceràmics

Potenciació de l’au-
toocupació i suport a 
les PIME a través de 
l’assessorament a em-
prenedors i la tutorit-
zació en la transmissió 
d’empreses

30 diciembre 2016- 
29 de septiembre 
2017

Su finalidad es impulsar y facilitar la creación de 
empresas y el desarrollo posterior de las mismas 
a través de unos servicios; así como la continui-
dad de las empresas ya existentes apoyándolas y 
asesorándolas en todo el proceso de transmisión 

Emprende y transmite
29 desembre 2017- 
28 de setembre 
2018

L’objectiu és l’impuls en la creació d’empreses i 
el desenvolupament posterior d’aquestes, a tra-
vés d’una sèrie de serveis que responguen a les 
inquietuds i necessitats dels emprenedors, en tot 
l’itinerari de creació de l’empresa, des de l’inici de 
la idea fins a la seua consolidació del projecte em-
presarial generador d’ocupació

RELACIÓ DELS PROJECTES EXPERIMENTALS (2016-2017) EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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La Hoya de 
Buñol-Chiva

Projecte de Gestió de 
Serveis Comuns de 
Polígons Industrials i 
Empreses i Reindustri-
alització de la comarca

Desembre 2016- 
Setembre 2017 i 
Desembre 2017- 
Setembre 2018

Mitjançant aquest projecte experimental es pre-
tén d’una banda, estudiar i començar a implantar 
la capacitació de serveis comuns dels polígons 
industrials i de les empreses; i per un altre, pro-
moure la reindustrialització dels polígons, en els 
municipis de la Mancomunitat de la Foia de Bu-
nyol – Xiva.

Projecte de transició a 
un nou model energètic

Desembre 2016- 
Setembre 2017 i 
Desembre 2017- 
Setembre 2018

Creació d’una Oficina de Transició Energètica per 
a la comarca, que aborde i sobretot difonga els 
diferents aspectes que suposa el canvi de model 
energètic com a estratègia de desenvolupament 
local

El Camp de 
Túria

Coaching per a la millo-
ra de l’ocupabilitat

Desembre 
2016-Setembre 
2017

El projecte contempla actuacions per a millorar 
l’ocupabilitat, facilitar la inserció en l’àmbit labo-
ral, promoure l’emprenedoria i millorar la seua 
situació en el mercat de treball

Foment i millora de 
l’ocupabilitat

Desembre 
2017-Setembre 
2018

Es plantegen una sèrie de propostes i actuacions 
encaminades a cobrir les necessitats detectades 
per a la millora de l’ocupabilitat.

Costera-
Canal de 
Navarrés

Creació d’oportunitats 
per a l’impuls d’activi-
tats econòmiques d’Im-
pacte social en l’Àmbit 
del Turisme Rural Cos-
tera-Canal Navarrés

Desembre 
2016-Setembre 
2017

Creació d’un espai web integrador en què s’abor-
den la promoció del patrimoni, la cultura, els pai-
satges i els productes agroalimentaris de qualitat 
que es produeixen en el territori

Emprenedoria social i 
territorial a la comarca 
La Costera-Canal

Desembre 
2017-Setembre 
2018

Són actuacions dirigides a potenciar la creació i 
consolidació de noves empreses, especialment 
d’economia social, i al manteniment i creixement 
de les actuals, amb l’objectiu d’implementar pro-
jectes empresarials innovadors en sectors estra-
tègics en el desenvolupament comarcal.

La Safor

Llançadora de compe-
tències 2.0

Desembre 
2016-Setembre 
2017

Consisteix en un sistema de suport que té com a 
objectiu facilitar l’adaptació de la població deso-
cupada, els professionals i els treballadors de les 
micropyme a les competències i habilitats que són 
demandades en el mercat laboral de l’economia 
del coneixement

Llançadora de compe-
tències 3.0

Desembre 
2017-Setembre 
2018

La intervenció consisteix a dotar a la persona dels 
recursos necessaris perquè puga configurar un 
diagnòstic de la seua situació personal i desen-
volupar un pla d’acció real orientat a resultats de 
creixement professional

La Safor Emprèn. Pro-
grama d’ impuls i con-
solidació d’empreses a 
la comarca de la Safor

Desembre 
2017-Setembre 
2018

Es tracta d’un programa mixt d’actuacions diri-
gides a afavorir el creixement i consolidació de 
noves empreses, amb l’objectiu de promoure el 
desenvolupament de projectes empresarials in-
novadors en sectors estratègics per a l’economia 
comarcal

L’Horta Sud

Programa de Projectes 
Experimentals

Desembre 2016- 
Setembre 2017

L’objectiu es basa en com abordar el foment de 
l’ocupació i el desenvolupament local sostenible a 
la comarca de l’Horta Sud

Projecte 1. Unitat Co-
marcal de Creació i 
Desenvolupament Em-
presarial

Desembre 2017- 
Setembre 2018

Es forma una Unitat comarcal de creació i desen-
volupament empresarial per a generar un context 
favorable per a la formació, desenvolupament, 
consolidació i diversificació de les PIME (també 
comerç) a la comarca, proporcionant un espai de 
reunió i formació amb suport tècnic

Castelló

CastellóCREA
Desembre 2016- 
Setembre 2017

Els principals objectius del Projecte són: 1- De-
senvolupar un sistema permanent per a l’ocupa-
ció que promoga el desenvolupament econòmic 
de la ciutat i unes millors condicions d’ocupació 
als seus habitants; 2- Afavorir les condicions per 
a un major desenvolupament del teixit productiu 
de Castelló, proporcionant suport a les empreses 
en actiu com als nous projectes d’emprenedoria; 
3- Millorar les condicions personals, socials i la-
borals de les persones desocupades de Castelló 
per a situar-se favorablement davant l’ocupació i 
facilitar el seu accés a un lloc de treball

CastellóCREA
13 octubre de 
2017- 30 setembre 
2018

Consolidar l’estructura CastellóCREA, amb la fi-
nalitat de proporcionar més i millors oportunitats 
d’ocupació, facilitant els processos de millora de 
l’ocupabilitat de les persones desocupades i im-
pulsant l’activitat econòmica a la ciutat de Castelló

La Plana 
Baixa

HUB La Plana Baixa
Desembre 2016- 29 
setembre 2017

Pretende el fomento del emprendimiento innova-
dor mediante la creación de un HUB de empren-
dedores. Se busca la creación de una comunidad 
start up y el fomento del networking. Se quieren 
potenciar nuevos ejes de actividad innovadores a 
través del turismo y de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación)

HUB La Plana Baixa
30 desembre 2017- 
29 setembre 2018

Es busca l’activació i consolidació del projecte 
HUB d’empreses i emprenedors de La Vall d’Uixó, 
mitjançant un estudi, planificació o implementa-
ció de les competències digitals. Es dona suport 
a les empreses i emprenedors del sector turístic 
en la seua actualització a les noves tecnologies. 
També existeix una informació i implementació 
d’alternatives al cultiu agrícola tradicional mitjan-
çant l’ús de mitjans digitals, espais compartits i 
màrqueting 

Castelló 
Nord

Pla d’impuls a la pro-
moció turística com a 
eina de dinamització 
econòmica territorial

Desembre 2016- 
Setembre 2017 i 
Desembre 2017- 
Setembre 2018

Es busca impulsar la promoció turística del terri-
tori per a incrementar l’arribada de turistes, mit-
jançant el desenvolupament de productes trans-
versals i de noves estratègies de comercialització 
que reduïsquen l’estacionalitat

Maestrat 
Litoral

Observatori per al 
seguiment i la dina-
mització del mercat de 
treball (Obsedi Maestrat 
Litoral)

Desembre 
2016-Setembre 
2017 i Desembre 
2017- Setembre 
2018

El seu objectiu principal és el disseny i posada en 
marxa d’un observatori per al seguiment i la di-
namització del mercat de treball (OBSEDI), amb el 
suport d’una web específica i amb projectes parti-
cipatius d’anàlisis de la informació i programació 
de les actuacions

El Camp de 
Morvedre

Fem Turisme, Fem 
Ocupació, Fem Comar-
ca. Articulació n d’una 
oferta turística diversi-
ficada per a millorar la 
vertebració comarcal

Desembre 2016- 
Setembre 2017 
i Desembre 
2017-Setembre 
2018

Certificat de professionalitat en matèria de pro-
moció turística local i informacions al visitant
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CONVEGA

Pla integral d’ocupació 
jove Vega Baixa

4 novembre 2016- 
30 setembre 2017

Es realitza una orientació professional i soci-labo-
ral als joves menors de 30 anys en la cerca d’ocu-
pació, fomentar la seua ocupabilitat i promoure la 
seua inserció laboral, mitjançant en la seua for-
mació en competències

Pla integral d’ocupació 
dirigida a persones de-
socupades dels sectors 
de la indústria, la cons-
trucció i els serveis

4 novembre 2016- 
30 setembre 2017

La finalitat és reorientar a aquests col·lectius cap 
a noves oportunitats d’ocupació i fomentar la seua 
ocupabilitat mitjançant el disseny d’itineraris pro-
fessionals individualitzats i ajustats a les particu-
laritats específiques dels participants

Pla integral d’ocupació 
dirigida a persones 
amb diversitat funci-
onal

4 novembre 2016- 
30 setembre 2017 

Es realitza una orientació professional i soci-labo-
ral i una formació en competències per a l’ocu-
pació per a persones desocupades que acrediten 
una discapacitat d’almenys un 33%

Pla integral d’ocupació 
dirigida a dones víc-
times de violència de 
gènere  

4 novembre 2016- 
30 setembre 2017 

Es pretén millorar les possibilitats d’inserció labo-
ral de les dones víctimes de violència de gènere i 
fomentar la seua autonomia econòmica a través 
de la seua incorporació a l’ocupació

Programa d’emprene-
doria a la Vega Baixa. 
Foment de l’economia 
social

4 novembre 2016- 
30 setembre 2017 

Es pretén millorar les possibilitats d’inserció labo-
ral de les dones víctimes de violència de gènere i 
fomentar la seua autonomia econòmica a través 
de la seua incorporació a l’ocupació

Vega Baixa Empra: 
Equips Experimen-
tals d’Ocupació (Tri-
ple-E) 

2 Novembre 2017- 
30 Setembre 2018 

S’efectua amb els aturats fent-los partícips del 
procés de cerca d’ocupació mitjançant la col·la-
boració entre ells. Es desenvolupen els Fòrums 
d’Ocupació, on es posa en contacte directe als atu-
rats amb els recursos humans de les empreses, 
indicant aquestes quals són les capacitats més 
demandades

Vega Baixa Emprén
2 Novembre 2017- 
30 Setembre 2018

És un programa que busca potenciar la iniciativa 
emprenedora a la comarca facilitant la formació 
necessària per a impulsar la generació d’idees de 
negoci innovadores, amb un enfocament pràctic 
lligat a les noves tecnologies i internet

Vega Baixa Desenvolu-
pament

2 Novembre 2017- 
30 Setembre 2018

Disposa de tres línies d’actuació: 1- Creació d’una 
Marca Territori de la Vega Baixa: es busca poten-
ciar una imatge de la comarca; 2- Trobades in-
novadores en el sector agroalimentari: es bus-
car reunir experiències empresarials d’èxit en el 
territori per a generar oportunitats de negoci i 
impulsar l’emprenedoria; 3- I Fòrum de Turisme 
Sostenible: es pretenen generar xarxes partici-
patives de col·laboració i sinergies entre profes-
sionals del sector públic i privat de la comarca

Pactem Nord

Programa experimen-
tal per al foment de la 
responsabilitat social 
i el desenvolupament 
d’accions innovadors 
associades a la inter-
mediació laboral

Desembre 
2016-Setembre 
2017

Els seus objectius són tutelar la implantació 
d’itineraris de Responsabilitat Social Empresarial 
en PIME, sensibilitzar a la ciutadania i l’empresa-
ri en la millora dels condicions laborals, millorar 
l’eficàcia i eficiència del treball en xarxa, contactar 
amb el 50% dels empreses per a informar i sensi-
bilitzar, i experimentar la validesa de noves eines 
metodològiques de suport a la inserció laboral

Projecte experimental 
per al desenvolupa-
ment d’accions inno-
vadors d’ocupació a 
l’Horta Nord

Desembre 
2017-Setembre 
2018

L’objectiu específic està centrat en promoure el 
valor territorial, és a dir, treballar en el desenvo-
lupament dels potencialitats endògenes del terri-
tori, mitjançant del desenvolupament de projectes 
compartits i la consolidació dels xarxes de treball, 
perquè és generen majors oportunitats d’ocupació 
per als persones amb majors dificultats,

PATER La Ribera Impulsa

Desembre 
2016-Setembre 
2017 i Desembre 
2017- Setembre 
2018

Es tracta d’un projecte d’innovació per a incre-
mentar l’ocupabilitat tant de les persones deso-
cupades com de les quals es troben en situació de 
millora d’ocupació a la comarca, així com fomen-
tar l’emprenedoria social

València

València Activa
Desembre 2016- 
Setembre 2017

Els seus objectius són la promoció de l’ocupació 
estable i de qualitat en el marc local, acostar als 
barris i a la ciutadania metodologies innovadores 
i eficaces en la cerca d’ocupació, impulsar projec-
tes d’emprenedoria social generadors d’ocupació 
en sectors emergents, i la recuperació d’activitats 
econòmiques viables posant-les a la disposició de 
persones desocupades emprenedores

València Activa
Desembre 
2017-Setembre 
2018

Els seus objectius són la promoció de l’ocupació 
estable i de qualitat en el marc local, acostar als 
barris i a la ciutadania metodologies innovadores 
i eficaces en la cerca d’ocupació, impulsar projec-
tes d’emprenedoria social generadors d’ocupació 
en sectors emergents, la recuperació d’activitats 
econòmiques viables posant-les a la disposició de 
persones desocupades emprenedores, i augmen-
tar la col•laboració dels Centres Servef d’Ocupa-
ció a la ciutat de València amb València Activa

Alcoi - Ibi - 
Ontinyent

Innovar per a potenciar 
l’ocupabilitat en les 
Àrees Funcionals d’Al-
coi i la Vall d’Albaida

Desembre 2016- 
Setembre 2017

Foment de l’ocupació i el Desenvolupament Lo-
cal en les Àrees Funcionals d’Alcoi i la Vall d’Albai-
da. S’aborda la problemàtica de la desocupació i el 
desenvolupament local de manera coordinada i es 
fomenta l’ocupabilitat de col•lectius vulnerables

Formació-Innovació-In-
dústria 4.0

Desembre 2017- 
Setembre 2018

Foment de l’ocupació, la formació professional 
adaptada al territori i el desenvolupament local en 
les Àrees Funcionals d’Alcoi i la Vall d’Albaida
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2. ESBÓS DE METODOLOGIA PER AL 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES TERRITORIALS. 
ESPECIAL ÈMFASI EN ELS PROJECTES 
EXPERIMENTALS.
Juan R. Gallego, Josep V. Pitxer, Ernest Cano, Óscar Muñoz
Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València

Elx

Foment de l’empre-
nedoria i l’economia 
social

20 desembre 2016- 
30 setembre 2017

El seu objectiu és el foment de l’esperit empresa-
rial i el foment de l’economia social, per a optimit-
zar la qualificació dels recursos humans a través 
d’accions de formació i orientació professional

Projecte pilot de pro-
moció del xicotet co-
merç local a través de 
botigues online (Projec-
te E-commerce PIME)

desembre 2016-  
setembre 2017

Es pretén fomentar i millorar les vendes dels xico-
tets comerços participants i conscienciar al sector 
sobre la conveniència d’introduir-se en el comerç 
online, els seus beneficis i possibilitats, quant a 
creixement de volum de negoci

Iniciació al comerç 
electrònic i màrqueting 
digital

desembre 2017-  
setembre 2018

Es realitzen auditories de màrqueting digital i 
s’efectua un assessorament de màrqueting online. 
També s’assessora les empreses sobre el disseny 
i programació de plataformes (webs, blogs, aplica-
cions, botigues online…)

Foment de la cultura 
emprenedora

desembre 2017-  
setembre 2018

Es pretén fomentar la cultura emprenedora amb 
accions de formació i orientació professional, so-
bretot entre estudiants, joves o aturats amb difi-
cultat en la inserció laboral

Guardamar 
del Segura

Recopilació dels recur-
sos turístics infrava-
lorats

Desembre 
2016-  Setembre 
2017 i Desembre 
2017-Setembre 
2018

La finalitat és la recopilació dels recursos turístics 
infravalorats i l’elaboració d’un pla de negocis per 
a la seua posada en valor. Es busca explorar nous 
jaciments (turisme cultural, turisme aquàtic i tu-
risme gastronòmic.  

Plans de negoci per a la 
desestacionalització

Desembre 
2016-  Setembre 
2017 i Desembre 
2017-Setembre 
2018

L’objectiu és intentar disposar d’un sector turístic 
desestacionalitzat

Promoció de l’economia 
social i l’autoocupació

Desembre 
2016-  Setembre 
2017 i Desembre 
2017-Setembre 
2018

Es busca desenvolupar les accions formatives per 
als aturats amb incidència en l’economia social

Acord Territorial per a 
l’Ús de la franja litoral 
sud de la província 
d’Alacant

29 Desembre 2017-
28 Setembre 2018 

Es pretén la creació de noves empreses de caràc-
ter social i que promoguen la desestacionalitza-
ció del mercat de treball. A més es busca millorar 
les possibilitats de ocupabilitat laboral mitjançant 
l’emprenedoria, la formació, l’ús de TIC i la inno-
vació

CREAMA
Marina Alta, cooperació 
i ocupació

1 desembre 2017- 
30 setembre 2018

Existeixen 3 línies d’actuació: 1- La creació d’un 
Fòrum Ciutadà per l’Ocupació i un Observatori 
Comarcal del Mercat de Treball; 2- Hub Tecnolò-
gic: cerca promoure l’esperit emprenedor combi-
nant noves tecnologies i sectors tradicionals com 
l’agricultura; 3- Punt Nàutic: millora de la qualifi-
cació de les persones desocupades en el sector 
nàutic

1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ: LA POLÍTICA 
PÚBLICA COM A PROCÉS I COM A APLICACIÓ 
AL TERRITORI

En les últimes dècades ha tingut lloc una pre-
ocupació creixent per l’avaluació de les políti-
ques públiques. Aquesta preocupació respon 
almenys a tres motivacions fonamentals. En 
primer lloc, l’estratègia de consolidació pressu-
postària i control de la despesa pública que s’ha 
imposat a la Unió Europea des de maig de 2010, 
al costat de la creixent atenció que ja venia des-
pertant des d’abans la problemàtica de l’ava-
luació de les polítiques públiques en l’àmbit de 
les ciències socials. Açò ha conduït a responsa-
bles polítics i tècnics a esforçar-se per utilitzar 
més eficientment els recursos públics, i als es-
pecialistes a estudiar i informar aquest procés. 
En segon lloc, el creixent interés per aconseguir 
que les polítiques públiques aconseguisquen 
aconseguir els objectius que es proposen, és a 

dir, tindre un coneixement molt més profund de 
quan i per què són eficaços les polítiques pú-
bliques. En tercer lloc, i íntimament relacionat 
amb això últim, cal tindre en compte la impor-
tància cada vegada major que es concedeix a 
la participació del conjunt d’actors concernits 
en totes i cadascuna de les fases de les políti-
ques públiques com a element clau d’una bona 
governança. Doncs bé, lligat a aquest procés, 
s’ha generat un especial interés per comprovar 
fins a on arriba realment aquesta participació, 
quines són les raons que l’expliquen i com con-
tribueix efectivament la participació a l’eficièn-
cia i a l’efectivitat de les polítiques públiques. 

A més, aquest èmfasi creixent en l’avaluació de 
les polítiques públiques, i la pròpia constatació 
de l’enorme camí a recórrer en aquest àmbit, 
ha portat amb si la concomitant necessitat de 
comptar amb eines apropiades per a poder 
realitzar un seguiment i avaluació raonable 
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d’aquestes polítiques. Això ha conduït, al seu 
torn, a la progressiva presa de consciència de 
la necessitat d’anar comptant amb un conjunt 
d’indicadors que permeten analitzar i delimitar 
amb una certa precisió els avanços i els assoli-
ments de les polítiques, així com els obstacles o 
dificultats que aquestes es troben al llarg de les 
diferents fases del seu desenvolupament. 

De l’anterior s’infereix que si es vol tindre un 
coneixement relativament exhaustiu de les di-
ficultats que enfronten les polítiques públiques, 
l’avaluació de les mateixes comportarà una 
doble vessant. D’una part, és necessari ava-
luar les polítiques públiques com a procés de 
presa de decisions en el qual estan involucrats 
un conjunt d’actors diversos. S’inclouen no úni-
cament les diverses administracions públiques 
concernides amb freqüència en el procés, sinó 
també els actors que són els destinataris o els 
protagonistes directa o indirectament d’aques-
tes polítiques, i del comportament de les quals 
dependrà en gran manera l’èxit relatiu de la po-
lítica. D’això deriva la necessitat del seguiment 
i avaluació de la política pública com a procés. 

D’una altra part, és necessari prendre en consi-
deració que les polítiques públiques que ací ens 
interessen tenen vocació d’aplicar-se en el ter-
ritori; un territori que d’altra banda no presen-
ta una naturalesa uniforme en l’espai, sinó que 
exhibeix importants contrastos. Des d’aquesta 
perspectiva, és necessari comprendre la im-
portància del territori en el desenvolupament 
socioeconòmic per a poder entendre els resul-
tats de les polítiques, al mateix temps que fa 
falta conéixer les especificitats territorials en 
termes de desenvolupament socioeconòmic 
per a poder comprendre els diferents reptes i la 
diferent resposta dels territoris a determinades 
polítiques. Aquesta segona dimensió és el que 
anomenarem la política pública com a actuació 
sobre el territori.

Evidentment, per a analitzar adequadament els 
dos vessants referides del seguiment i avalu-
ació de les polítiques públiques, això és, com 

a procés i com a actuació sobre el territori, és 
necessari conéixer en primer lloc, els principals 
aspectes o els elements l’estudi dels quals es 
considera essencial. És a dir, es tracta de conéi-
xer els elements que defineixen, d’un costat, la 
conformació de la política pública com a procés 
i, d’un altre costat, la incidència de la política 
pública en el territori. Això depén, al seu torn, 
de quin siga la concepció que es tinga tant de 
la política pública com procés com de la im-
portància del desenvolupament econòmic en el 
territori. I també depén de quin siga el marc en 
el qual s’inserirà el seguiment i avaluació de les 
polítiques, i especialment els objectius que es 
persegueixen amb aquestes. 

Pel que respecta a la primera qüestió, partim 
d’una concepció relacional de l’activitat socio-
econòmica, que l’entén com una realitat soci-
al creativa, conflictiva i dinàmica. Això suposa 
concedir als processos participatius un paper 
estel·lar en la conformació, el seguiment i ava-
luació de les polítiques públiques com a procés, 
i al territori, entés com a construcció social, un 
lloc privilegiat en l’explicació de la dinàmica la-
boral i de la dinàmica socioeconòmica. 

És important destacar que, de la mateixa mane-
ra que no hi ha un únic enfocament o concepció 
a partir del qual entendre el seguiment i avalu-
ació de les polítiques públiques, tampoc hi ha 
un únic mètode o procediment per a obtindre 
la informació que permeta realitzar adequada-
ment el seguiment i avaluació de les polítiques. 
El rellevant és desenvolupar un sistema d›in-
formació que siga coherent amb l›enfocament 
de la política pública com a procés i com a ac-
ció sobre el territori, d›un costat, i que a més 
siga realista amb els objectius que persegueix 
i el marc en el qual es desenvoluparà aquest 
exercici d›avaluació i seguiment, d›un altre cos-
tat. Des d›aquesta perspectiva, i a la vista de la 
preocupació qualitativa i dinàmica que informa 
l›estudi de les polítiques públiques en la doble 
orientació de procés i d›aplicació territorial, re-
sulta lògic desenvolupar un sistema d›informa-
ció que tinga un caràcter essencialment quali-

tatiu i dinàmic. Això ens conduirà a un sistema 
d›informació que es desdoblegarà en un qües-
tionari-sistema i una sèrie d›indicadors. Di-
rem sistema d›indicadors al conjunt definit pel 
qüestionari-sistema i per la sèrie d›indicadors.

A partir de l’anterior, el present document s’es-
tructura de la següent manera. En la segona 
secció s’analitzaran en primer lloc alguns as-
pectes bàsics a considerar en el seguiment i 
avaluació de la política com a procés. Segui-
dament s’explicarà alguns aspectes clau dels 
quals depén el desenvolupament econòmic en 
el territori, així com la naturalesa de l’ocupació i 
dels sistemes laborals territorials. La importàn-
cia de la cooperació entre actors en el desen-
volupament territorial i en el mercat de treball 
local és clau en l’articulació dels dos elements 
anteriors. En tercer lloc, i tenint en compte la 
transcendència que revist el seguiment i avalu-
ació dels Projectes Experimentals de LABORA, 
s’oferiran algunes indicacions referent a quins 
podrien ser els vectors a partir dels quals ca-
racteritzar un projecte territorial com a experi-
mental o innovador.

En la tercera secció, a partir de la conceptualit-
zació sintètica realitzada entorn dels tres àm-
bits d’anàlisis considerades en la segona secció, 
es procedirà a proposar un qüestionari. Aquest 
qüestionari està destinat a obtindre la infor-
mació quantitativa i, sobretot, qualitativa en els 
tres àmbits considerats per a poder aprofundir 
en l’anàlisi d’aquests. A més, es proposaran, en 
part a partir del propi qüestionari, un conjunt 
d’indicadors per a cadascun dels tres àmbits 
referits. D’aquesta manera, la combinació entre 
el qüestionari i el sistema d’indicadors ens per-
metran obtindre la suficient informació com per 
a conformar una eina amb la qual començar a 
realitzar el seguiment i l’avaluació efectiva de 
les polítiques públiques en el territori. I en par-
ticular, el seguiment i avaluació dels Projectes 
Experimentals de LABORA.

2. BREU CONCEPTUALITZACIÓ DEL MARC DE 
LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES TERRITORIALS

2.1. Les polítiques públiques com a procés. 
El marc institucional dels Projectes 
Experimentals

Pel que respecta als aspectes essencials a con-
templar quan s’estudien les polítiques públi-
ques com a procés, un primer aspecte essen-
cial és el relatiu al model de governança o de 
coordinació entre els actors que participen en 
la política pública. En aquest sentit es considera 
desitjable que la governança siga participativa. 
Un segon aspecte, en realitat una extensió de 
l’anterior, és que la participació ha d’estendre’s 
a totes les fases que defineixen el procés de po-
lítiques públiques, incloent el disseny, l’aplica-
ció, el seguiment i l’avaluació de les polítiques. 
A més, finalment, l’avaluació no ha de circums-
criure’s a la finalització de la política sinó que 
ha de contemplar tots els passos d’aquesta. 
Això ha d’aplicar-se a l’avaluació com a procés.

2.2. La dinàmica laboral en el marc del 
desenvolupament econòmic en el territori

En aquest punt es tracta de mostrar la importàn-
cia del territori per al desenvolupament econòmic 
i la importància del mercat laboral en aquest, la 
qual cosa permet fer emergir una sèrie d’aspec-
tes bàsics a estudiar en el procés de seguiment i 
avaluació de les polítiques territorials.

Ara bé, abans d’escometre aquest exercici, és 
important contextualitzar el marc en el qual es 
desenvolupen les polítiques públiques territo-
rials en general, i els projectes experimentals 
en particular. Aquesta contextualització hauria 
d’incloure dos vectors bàsics. D’un costat, les 
característiques bàsiques del model socioeco-
nòmic de la realitat (territorial, en aquest cas) 
en qüestió i el diagnòstic dels principals pro-
blemes que enfronta en els últims temps. D’un 
altre costat, es tractaria d’analitzar els antece-
dents del territori quant al desenvolupament 
de projectes col·lectius (EQUAL, etc.), existèn-
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cia i antiguitat del Pacte o Acord Territorial per 
l’Ocupació, actors que participen en el mateix i 
tipus de participació, etc.

Ara, després d’aquest parèntesi, realitzarem al-
gunes reflexions sobre el marc territorial en el 
qual s’incardina el seguiment i avaluació de les 
polítiques públiques, en particular dels projec-
tes experimentals.

En les últimes dècades, tant la realitat socio-
econòmica com les disciplines i enfocaments 
científics encarregats d’explicar-la han conduït 
a atorgar una importància cada vegada major 
al territori per a poder comprendre el desen-
volupament socioeconòmic. En efecte, d’un 
costat, s’ha evidenciat en primera instància la 
capacitat de certs districtes industrials o siste-
mes de petites i mitjanes empreses per a adap-
tar-se als canvis en el seu entorn. Després s’ha 
anat posant de manifest progressivament que 
aquesta capacitat d’adaptació no era privativa 
d’aquests sistemes territorials en concret, sinó 
més aviat de diferents territoris, que si bé són 
diferents podrien compartir algunes caracterís-
tiques distintives.

Per a comprendre aquestes característiques, és 
necessari tindre en compte que el territori no 
és entés ací únicament com el marc físic que 
serveix de suport per al desenvolupament de 
l’activitat econòmica, condicionant les possibi-
litats d’aquest desenvolupament. En efecte, es 
concedeix encara més importància al territori 
entés com l’espai construït pels actors a través 
de la seua interacció. Totes dues accepcions 
de territori no són, evidentment, incompatibles 
sinó complementàries.

S’entén hui dia que el desenvolupament socio-
econòmic dels territoris depén crucialment que 
aquests compten amb uns recursos específics 
(saber-fer, capacitat d’organització, etc.) que 
els permeten diferenciar-se en un context de 
creixent globalització econòmica. Aquests re-
cursos són el resultat d’un procés d’interacció 
entre actors, el qual és difícilment imitable per 

altres actors i territoris. Això pot concedir un 
avantatge per a competir als actors que posse-
eixen aquests recursos específics, no solament 
per a trobar més i millors mercats per als seus 
productes sinó també per a inserir-se en una 
millor posició en xarxes globals de valor i de 
producció. 

En un món cada vegada més global, per a ser 
competitiu sense que això siga a costa de la re-
muneració que obté pel seu treball la població 
assalariada, un territori ha de tindre capacitat 
d’innovar. En aquest sentit, és fonamental tindre 
en compte que el tipus d’estratègia de compe-
titivitat predominant en un territori, ja siga via 
preus o via diferenciació del producte, condicio-
narà les pràctiques de gestió empresarial de la 
mà d’obra i, per tant, les condicions de vida de 
la població. Per això, els processos d’innovació 
no poden considerar-se al marge de la seua in-
cidència en el mercat laboral.  

La capacitat d’innovació és essencialment col-
lectiva perquè depén de posar en comú els re-
cursos de diferents tipus d’actors per a crear 
xarxes d’innovació, dins de les empreses, en el 
territori i en les relacions amb altres territo-
ris. Però la capacitat de crear aquestes xarxes 
també depén de forma crítica de les habilitats 
o competències dels diversos actors individual-
ment considerats.

Des d’aquesta perspectiva, convé repassar els 
determinants fonamentals de les competènci-
es d’un territori i per extensió de la capacitat 
de desenvolupament territorial d’aquest. Un 
primer determinant bàsic ve definit pel nivell i 
diversitat de les competències (tècniques, orga-
nitzatives i relacionals) dels diferents col·lectius 
del territori (ocupats assalariats, aturats, direc-
tius empresarials i població en general).

En segon lloc, el nivell i diversitat de les compe-
tències d’un territori depenen crucialment de la 
base socioeconòmica d’aquests territoris. És lò-
gic esperar que com més gran siga el número, 
la diversitat i el grau de sofisticació i d’interre-

lació dels sectors productius i de les empreses 
del territori, major serà també el patrimoni de 
competències dels actors i la seua capacitat per 
a evolucionar i per a aprofitar i desenvolupar no-
ves oportunitats. Encara que la varietat relativa 
d’un territori en termes de sectors, empreses, 
etc., depén del seu model històric de desenvo-
lupament, aquesta també és una variable sus-
ceptible de ser influenciable per les polítiques 
públiques. És a dir, encara que els sistemes ter-
ritorials de PIME o les àrees metropolitanes so-
len tindre una major densitat empresarial que 
les àrees de gran empresa o indústria pesant o 
les zones d’agricultura de muntanya, no existeix 
cap determinisme referent a això. 

En tercer lloc, el nivell i diversitat de les com-
petències d’un territori també depén en gran 
manera del grau de desenvolupament del sec-
tor peri-productiu, és a dir, del grau de desen-
volupament del sector de serveis avançats a les 
empreses, dels centres de formació, dels cen-
tres tecnològics i d’investigació i de les univer-
sitats. En efecte, tots aquests actors se situen 
en el perímetre del sistema productiu i condi-
cionen la capacitat d’innovació d’aquest. A més 
de proporcionar formació a diferents nivells a 
la població i, per tant, al conjunt d’integrants del 
sistema productiu, totes aquestes entitats cons-
titueixen una font essencial de coneixement ci-
entífic-tecnològic que és de vital importància 
per a la generació d’innovacions en el sistema 
productiu. Dins d’aquest àmbit, és important 
destacar la molt significativa funció que poden 
exercir les empreses de serveis avançats a les 
empreses.

En quart lloc, és un fet ben establit que la ge-
neració d’innovacions depén crucialment del 
desenvolupament de xarxes d’innovació. És a 
dir, de relacions relativament estables entre ac-
tors que pertanyen als mateixos col·lectius (xar-
xes d’empreses, xarxes de treballadors, xarxes 
d’universitats i centres d’investigació, etc.) o a 
col·lectius diferents (xarxes entre empreses i 
universitats, xarxes entre operaris i tècnics de 
les empreses i universitats i centres d’inves-

tigació, etc.). Com més nombroses, diverses i 
denses siguen aquestes xarxes, major serà la 
capacitat d’innovació del sistema productiu.

Una qüestió fonamental és la base relacional 
que alimenta el conjunt de xarxes d’innovació, 
però també de les xarxes socials. Des d’aques-
ta perspectiva, adquireixen gran rellevància el 
desenvolupament de noves formes de relació 
entre actors, de noves formes de satisfacció de 
les necessitats dels mercats i de les persones, 
i en definitiva tots els elements que conformen 
la innovació social. També adquireix una gran 
rellevància la millora dels mecanismes d’in-
formació que existeixen en el territori sobre 
les competències i necessitats de la població, 
sobre les oportunitats d’ocupació i de negoci, 
sobre les dificultats que enfronten diferents 
persones i col·lectius per a l’accés a l’ocupació 
i per al propi desenvolupament de les seues 
capacitats. La millora en tots aquests àmbits 
requereix amb freqüència el desenvolupament 
de polítiques i actuacions més inclusives i el 
desenvolupament d’innovacions socials, tecno-
lògiques i organitzatives dins i fora del sistema 
productiu.

La intensificació i el desenvolupament de nous 
mecanismes formals i informals de relació en-
tre actors són vitals per a la millora del capital 
social (trama de relacions en l’àmbit soci-po-
lític-cultural) i del capital relacional (trama de 
relacions en l’àmbit socioeconòmic). 

3. QÜESTIONS A ANALITZAR EN L’AVALUACIÓ 
COM A PROCÉS I COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI
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VERSIÓ COMPLETA DEL QÜESTIONARI

Nombre d’entrevista:

Data de l’entrevista:

Persona entrevistada:

Perfil o organització a la qual pertany:

PATE:

BLOCS I APARTATS DEL QÜESTIONARI:

I. L’avaluació com a procés

A. Organismes de la Generalitat Valenciana (LABORA, Direccions 
Territorials de LABORA, etc.)

B. Pactes i Acords Territorials per l’Ocupació (PATE)

B.1) Qüestions generals sobre els PATE i els PE

B.2) Qüestions sobre el contingut final dels PE presentats 
a la fi de 2016.

B.3) Sobre el contingut final dels PE presentats a la fi de 
2017

II. L’avaluació com a aplicació al territori

A) Contextualització territorial

A.1) Naturalesa de la base econòmica o model de desenvo-
lupament socioeconòmic, 
elements estratègics, principals problemes i canvis re-
cents en el territori (identificar, 
prèviament a la realització de l’entrevista, la informació re-
collida en els diagnòstics 
territorials relativa a aquestes qüestions; aprofitar l’entre-
vista per a contrastar 
les idees extretes sobre aquests elements)

A.2) Presència institucional d’entitats públiques col·lecti-
ves, agents socials, 
associacions i societat civil en general i en els Projectes 
Experimentals

B) Esquema de variables i relacions bàsiques

B.1) Caracterització general

B.2) Valoració sobre com s’ha contemplat en els projectes 
experimentals 
desenvolupats la millora de les competències (tècniques, 
organitzatives i relacionals) 
dels aturats, dels treballadors, dels directius empresarials 
i de la població en general

B.3) El desenvolupament de noves activitats econòmic-pro-
ductives o de la millora 
de les existents en el marc dels PE desenvolupats

B.4) El desenvolupament del sector peri-productiu o activi-
tats de suport al sistema 
productiu (empreses de serveis avançats, universitats i 
centres tecnològics, 
de formació i d’investigació, etc.)

B.5) El desenvolupament de les xarxes formals i informals 
definitòries del capital 
social i relacional internes al territori

B.6) El desenvolupament de les xarxes formals i informals 
i del capital social i relacional externes al territori

B.7) Innovacions

C) Valoració final de l’impacte territorial dels Projectes Experi-
mentals

I. L’AVALUACIÓ COM A PROCÉS 

A. ORGANISMES DE LA GENERALITAT VALENCIANA (LABORA, DI-

RECCIONS TERRITORIALS DEL LABORA, Etc.)

1) Existeix en LABORA o en les seues Direccions Territorials 
algun tipus de mecanismes de disseny, ajuda a l’aplicació i 
seguiment dels resultats dels projectes (especialment experi-
mentals) pertanyents als programes de LABORA realitzats en 
els territoris? En cas afirmatiu, explique breument quins són 
aquests mecanismes.

1.a) Existeixen en LABORA mecanismes de disseny, ajuda a 
l’aplicació i seguiment dels resultats dels projectes (especi-
alment experimentals) pertanyents als programes de LABO-
RA realitzats en els territoris?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

1.b) Existeixen en les Direccions Territorials aquests meca-
nismes?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

2. Quins són els criteris establits i seguits per a la selecció de 
projectes (especialment els projectes experimentals)?

3. Sobre la política d’ocupació i de desenvolupament territorial de 
LABORA o de la Generalitat Valenciana, com es planifica, i els qui 
ho fan? Es tracta d’una planificació integral del conjunt de les políti-
ques d’ocupació i desenvolupament territorial? Quant als projectes 
i programes de LABORA (en particular els experimentals), s’inse-
reixen dins de la planificació conjunta de la política d’ocupació i de 
desenvolupament territorial de LABORA o de la Generalitat Valen-
ciana?

3.a) La política d’ocupació i desenvolupament territorial de LA-
BORA o de la Generalitat Valenciana:

1. És de LABORA
2. És del conjunt de la Generalitat Valenciana
3. Tots dos, 1 i 2
4. Ns/Nc

3.b) La política d’ocupació i desenvolupament territorial, té 
un caràcter integral?:

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

3.c) Els projectes i programes de LABORA, en particular els 
experimentals, s’insereixen dins de la planificació conjunta 
de la política d’ocupació i de desenvolupament de LABORA o 
de la Generalitat Valenciana?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

4. Quins són els actors implicats en el procés de disseny, ajuda a 
l’aplicació i seguiment dels resultats dels projectes de LABORA 
implementats en els territoris, especialment els experimentals? 
Com es coordinen i participen aquests actors en el procés de dis-
seny, aplicació i seguiment dels projectes de LABORA?

• organisme de la GVA que legisla i concedeix les ajudes, 
grau de coordinació amb altres organismes de la GVA con-
cernits
• agents econòmics i socials, a escala autonòmica, dels 
territoris, etc.  

• actors de la societat civil, a escala autonòmica, dels 
territoris, etc. 
• administracions públiques dels territoris destinataris 
dels projectes
• altres (especificar)

4) Actors implicats en els projectes de LABORA implemen-
tats en els territoris, especialment els experimentals (res-
posta múltiple):

1. Organisme de la GVA que legisla i concedeix les 
ajudes

2. Altres organismes de la GVA (especificar)
3. Organitzacions sindicals a escala autonòmica
4. Organitzacions sindicals a escala territorial
5. Organitzacions empresarials a escala autonòmi-

ca
6. Organitzacions empresarials a escala territorial
7. Altres actors a escala autonòmica (especificar)
8. Altres actors a escala territorial (especificar)
9. Administracions públiques locals municipals dels 

territoris destinataris dels projectes
10. Administracions públiques locals supramunici-

pals dels territoris destinataris dels projectes
11. Uns altres (especificar)
12. Ns/Nc

5. Existeix algun tipus de procediment (formal o informal) per a 
incorporar l’experiència d’actuacions o projectes realitzats en 
anys anteriors a l’hora de desenvolupar els mecanismes de dis-
seny, ajuda a l’aplicació i seguiment dels resultats dels projectes 
actuals de LABORA en els territoris? (Aplicable a Projectes Ex-
perimentals, Pactes i Acords Territorials, etc.)

5) Procediment per a incorporar l’experiència d’actuacions o 
projectes anteriors (opcions múltiples):

1. Sí, formal
2. Sí, informal
3. No
4. Ns/Nc

6. Quins considera que serien les millores que caldria introduir en 
el disseny, aplicació i seguiment dels Projectes Experimentals per 
part dels següents actors?

• LABORA
• Les Direccions Territorials
• Els PATE
• Els actors socials i de la societat civil l
• Uns altres (especificar)

6) S’haurien d’incorporar millores en el disseny, aplicació i 
seguiment dels projectes experimentals per part dels se-
güents actors? (opcions múltiples):

1. Sí, per part de LABORA
2. Sí, per part de les Direccions Territorials de LA-

BORA
3. Sí, per part dels PATE
4. Sí, per part dels actors socials (sindicats, organit-

zacions empresarials)
5. Sí, per part de les organitzacions de la societat 

civil
6. Sí, per part d’altres actors (especificar)
7. No s’han d’incorporar millores per part de cap 

actor
8. Ns/Nc

B. PACTES I ACORDS TERRITORIALS PER L’OCUPACIÓ (PATE)

B.1) Qüestions generals sobre els PATE i els PE

7. El PATE que presenta el Projecte, s’ha constituït per a desenvo-
lupar les iniciatives de Avalem Territori de LABORA o tenia experi-
ències prèvies coordinades territorialment de desenvolupament 
de projectes?

7) El PATE:
1. S’ha constituït de nou per a desenvolupar iniciati-

ves de Avalem Territori de LABORA
2. Part d’experiències prèvies
3. Ns/nc

8. El territori o PATE que presenta el Projecte, ha realitzat actua-
cions en matèria d’ocupació i de projectes experimentals (PE) en 
general per iniciativa pròpia, és a dir, al marge dels programes 
oficials (de LABORA, etc.)? En cas afirmatiu, aquests projectes 
comptaven amb mecanismes de finançament apropiats? Quines 
eren les fonts de finançament? Actualment, continuen desenvolu-
pant-se els projectes? Amb les mateixes fonts de finançament o 
amb unes altres?

8.a) El territori o PATE que presenta el Projecte, ha realitzat 
actuacions en matèria d’ocupació i de projectes experimen-
tals (PE) en general per iniciativa pròpia, és a dir, al marge 
dels programes oficials (de LABORA, etc.)?

1. Sí
2. No (passe a 9)
3. Ns/Nc (passe a 9)

8.b) Aquests projectes, comptaven amb mecanismes de fi-
nançament apropiats?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

8.c) Quines eren les fonts de finançament principal?
1. L’ajuntament
2. Altres administracions públiques (especificar)
3. Entitats privades (entitats financeres, empreses, 

etc.)
4. Unes altres (especificar)
5. Ns/Nc

8.d) Actualmente, ¿continúan desarrollándose los proyec-
tos?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

8.e) Si continuen desenvolupant-se els projectes, quines són 
les principals fonts de finançament actualment?

1. ajuntament
2. Altres administracions públiques (especificar)
3. Entitats privades (entitats financeres, empreses, 

etc.)
4. Unes altres (especificar)
5. Ns/Nc

9. En els últims dos anys, indique a quins altres programes o actu-
acions socioeconòmiques subvencionades pLABORA (i la GVA en 
general) s’ha acollit el PATE.
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9) En els dos últims anys, s’ha acollit el PATE a altres progra-
mes o actuacions socioeconòmiques subvencionades pLA-
BORA (i la GVA en general)?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

10. En els últims dos anys, indique quins altres programes o ac-
tuacions socioeconòmiques subvencionades pLABORA (i la GVA 
en general) han sigut desenvolupades per altres administracions 
locals o altres actors del territori.

11. Quin és el grau de relació dels projectes (PE, PATE, etc.) que es 
porten a terme en el seu territori subvencionats per la GVA, amb 
altres projectes territorials, tant els desenvolupats pel PATE com 
els assumits per la resta d’actors territorials?

11) Quin és el grau de relació dels projectes (PE, PATE, etc.) 
que es porten a terme en el seu territori subvencionats per 
la GVA, amb altres projectes territorials, tant els desenvolu-
pats pel PATE com els assumits per la resta d’actors terri-
torials?

1. Nul o pràcticament nul
2. Baix
3. Mitjà
4. Alt
5. Molt alt
6. Ns/Nc

12. Respecte als projectes que s’estan desenvolupant en aquest 
territori (PE, PATE, etc.), qui i com ha definit els seus continguts i 
orientació? (Indique la possible participació d’altres actors terri-
torials a aquest nivell)

12) Respecte als projectes que s’estan desenvolupant en 
aquest territori (PE, PATE, etc.), qui i com ha definit els seus 
continguts i orientació?

1. El PATE
2. Entitats públiques locals del territori
3. Unions territorials dels sindicats
4. Organitzacions empresarials del territori
5. Altres actors locals (especificar)
6. Uns altres (especificar)
7. Ns/Nc

13. S’ha negociat amb LABORA el contingut dels projectes experi-
mentals desenvolupats? Hi ha hagut canvis en el temps referent 
a això?

13.a) S’ha negociat amb LABORA el contingut dels projectes 
experimentals desenvolupats?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

13.b) Hi ha hagut canvis en el temps referent a això?
1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

14. Quins són els principals objectius perseguits pels diferents 
projectes experimentals presentats? Com ha contribuït la interac-
ció amb LABORA i les seues Direccions Territorials a la fixació 
d’aquests objectius?

Apartats del qüestionari Actors a entrevistar en cada apartat

(1) (2) (3) (4)

I.A X

I.B.1 P11-P15 (*) X

I.B.2 P16-P17 (*) X

I.B.3 P20-P21-P22 (*) X

II.A.1 X

II.A.2 X X X

II.B.1 X X X

II.B.2 X X X

II.B.3 X X X

II.B.4 X X X

II.B.5 X X X

II.B.6 X X X

II.B.7 X X X

II.C P55-P57-P58-P60-P61 (*) X X X

(1) LABORA i Direccions Territorials de LABORA

(2) Responsables polítics i tècnics dels PE i dels PATE

(3) Responsables polítics i tècnics dels actors socials

(4) Responsables polítics i tècnics d’altres actors del territori

(): Versió lleugerament adaptada de les preguntes

PERFILS DE PERSONES A ENTREVISTAR EN CADASCUN DELS BLOCS DEL QÜESTIONARI 14.a) Quins són els principals objectius perseguits pels dife-
rents projectes experimentals presentats? (resposta d’elecció 
múltiple)

1. Millora de la formació i de les competències tèc-
niques i professionals d’aturats, treballadors, di-
rectius empresarials, d’altres col·lectius o de la 
població en general

2. Desenvolupament de noves activitats productives
3. Foment de l’autoocupació
4. Foment de les iniciatives d’economia social i coo-

perativa
5. Modernització de les activitats productives exis-

tents
6. Millora de les fonts d’informació dels actors del 

territori (especialment quant a oportunitats de ne-
goci, capacitats i relacions dels actors susceptibles 
de ser aprofitades)

7. Desenvolupament o millora de les xarxes socio-
econòmiques

8. Desenvolupament o millora de l’associacionisme 
en matèria socioeconòmica

9. Desenvolupament o millora de les xarxes socials, 
polítiques i culturals

10. Desenvolupament o millora de l’associacionisme 
en matèria soci-polític-cultural

11. Desenvolupament o millora del sector de serveis 
avançats a les empreses, centres de formació, tec-
nològics i universitats

12. Desenvolupament o millora de les relacions de les 
administracions públiques i els actors del PATE en 
general amb el sector de serveis avançats a les 
empreses, centres de formació, tecnològics i uni-
versitats

13. Desenvolupament de noves formes de relació en-
tre actors diferents

14. Desenvolupament de noves formes de relació en-
tre persones pertanyents al mateix col·lectiu

15. Desenvolupament d’innovacions tecnològiques i 
organitzatives

16. Uns altres (Especificar)
17. Ns/Nc

14.b) La interacció amb LABORA i les seues Direccions Ter-
ritorials, ha contribuït a la fixació dels objectius perseguits 
pels projectes experimentals presentats?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

15. A la vista de l’anterior, com definiria la relació establida entre 
el PATE i LABORA? I entre el PATE i la Direcció Territorial de LA-
BORA? A més, té algun suggeriment de cara a millorar aquestes 
relacions?

15.a) A la vista de l’anterior (pregunta 14.a), com definiria la 
relació establida entre el PATE i LABORA?

1. Molt dolenta
2. Dolenta
3. Regular
4. Bona
5. Molt bona
6. Ns/nc

15.b) A la vista de l’anterior (pregunta 14.a), com definiria 
la relació establida entre el PATE i la Direcció Territorial de 
LABORA?

7. Molt dolenta
8. Dolenta
9. Regular
10. Bona
11. Molt bona
12. Ns/nc

15.c) A la vista de l’anterior (pregunta 14.a), té algun suggeri-
ment de cara a millorar aquestes relacions?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

B.2) Qüestions sobre el contingut final dels PE presentats a la 
fi de 2016.

16. En relació al contingut final dels PE presentats a la fi de 2016, 
quin diria que és l’opinió o les opinions més encertades de les 
enumerades a continuació?

• Respon a la pròpia iniciativa dels actors locals del PATE 
sense la participació de LABORA
• Respon a la pròpia iniciativa dels actors locals del PATE 
però després d’escoltar els suggeriments de LABORA 
quant als temes més apropiats i elegibles
• Ha sigut el propi LABORA el que ens ha indicat formal-
ment (decret) els temes més apropiats i elegibles
• Ha sigut el propi LABORA el que ens ha indicat informal-
ment (converses) els temes més apropiats i elegibles
• S’han negociat els temes generals elegibles conjunta-
ment pels PATE amb LABORA abans que aquest últim pu-
blicara el decret corresponent.
• Unes altres (especificar)

16) En relació al contingut final dels PE presentats a la fi de 
2016, quin diria que és l’opinió o les opinions més encerta-
des de les enumerades a continuació?

1. Respon a la pròpia iniciativa dels actors locals del 
PATE sense la participació de LABORA

2. Respon a la pròpia iniciativa dels actors locals del 
PATE però després d’escoltar els suggeriments 
de LABORA quant als temes més apropiats i ele-
gibles

3. Ha sigut el propi LABORA el que ens ha indicat 
formalment (decret) els temes més apropiats i 
elegibles

4. Ha sigut el propi LABORA el que ens ha indicat 
informalment (converses) els temes més apropi-
ats i elegibles

5. S’han negociat els temes generals elegibles con-
juntament pels PATE amb LABORA abans que 
aquest últim publicara el decret corresponent.

6. Unes altres (especificar)
7. Ns/Nc

17. Quin diria que és el grau d’adequació dels continguts 
d’aquests PE (els de 2016) a les necessitats i problemes del 
territori? Podria argumentar-ho breument?
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17) Els continguts dels PE2016 (PE presentats a la fi de 
2016), s’adeqüen a les necessitats i problemes del territori? 
(valore-ho en una escala d’1 a 5, on 1 és res i 5 és molt).

1. Res o pràcticament res
2. Poc
3. En un grau mitjà
4. Bastant
5. Molt
6. Ns/Nc

B.3) Sobre el contingut final dels PE presentats a la fi de 2017

Des de finals de 2017, els PATE compten amb diagnòstics ter-
ritorials finançats pLABORA i realitzats amb l’assessorament de 
diverses universitats valencianes.

18. Com ha influït en els PE el fet de disposar d’un diagnòstic ter-
ritorial en aspectes tals com?

• El contingut dels PE
• El grau de reactivitat/proactivitat en la proposició dels PE
• El grau de participació dels agents econòmics i socials i 
altres moviments de la societat civil en el procés de decisió 
sobre el tipus de PE a presentar al LABORA
• Uns altres (especificar) 

18) El fet de disposar d’un diagnòstic territorial, ha influït en 
els PE2017 (PE presentats a la fi de 2017)? (resposta múl-
tiple)

1. No ha influït
2. Sí, en el contingut dels PE (ara són més ajustats a 

les necessitats territorials)
3. Sí, en el grau de reactivitat/proactivitat en la pro-

posició dels PE (ara els actors locals han guanyat 
en capacitat d’iniciativa)

4. Sí, en el grau de participació dels agents econò-
mics i socials i altres moviments de la societat 
civil en el procés de decisió sobre el tipus de PE 
a presentar al LABORA (ara la participació s’ha 
incrementat)

5. Sí, en altres aspectes diferents als anteriors (es-
pecificar)

6. Ns/nc

19. Com ha influït en els PATE la realització d’aquests diagnòstics 
territorials?

19) Ha influït en els PATE la realització d’aquests diagnòstics 
territorials?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

20. En relació al contingut final dels PE presentats a la fi de 2017, 
quin diria que és l’opinió o les opinions més encertades de les 
enumerades a continuació?

• Respon a la pròpia iniciativa dels actors locals del PATE 
sense la participació de LABORA
• Respon a la pròpia iniciativa dels actors locals del PATE 
però després d’escoltar els suggeriments de LABORA 
quant als temes més apropiats i elegibles
• Ha sigut el propi LABORA el que ens ha indicat formal-
ment (decret) els temes més apropiats i elegibles
• Ha sigut el propi LABORA el que ens ha indicat informal-
ment (converses) els temes més apropiats i elegibles
• S’han negociat els temes generals elegibles conjunta-
ment pels PATE amb LABORA abans que aquest últim pu-
blicara el decret corresponent.
• Unes altres (especificar)

20) En relació al contingut final dels PE presentats a la fi de 
2017, quin diria que és l’opinió o les opinions més encerta-
des de les enumerades a continuació?

1. Respon a la pròpia iniciativa dels actors locals del 
PATE sense la participació de LABORA

2. Respon a la pròpia iniciativa dels actors locals del 
PATE però després d’escoltar els suggeriments 
de LABORA quant als temes més apropiats i ele-
gibles

3. Ha sigut el propi LABORA el que ens ha indicat 
formalment (decret) els temes més apropiats i 
elegibles

4. Ha sigut el propi LABORA el que ens ha indicat 
informalment (converses) els temes més apropi-
ats i elegibles

5. S’han negociat els temes generals elegibles con-
juntament pels PATE amb LABORA abans que 
aquest últim publicara el decret corresponent.

6. Unes altres (especificar)
7. Ns/Nc

21. Quin diria que és el grau d’adequació dels continguts d’aquests 
PE (els de 2017) a les necessitats i problemes del territori? Podria 
argumentar-ho breument?

21) Els continguts dels PE2017 (PE presentats a la fi de 
2017), s’adeqüen a les necessitats i problemes del territori? 
(valore-ho en una escala d’1 a 5, on 1 és res i 5 és molt).

1. Res o pràcticament res
2. Poc
3. En un grau mitjà
4. Bastant
5. Molt
6. Ns/Nc

22. Quins considera que serien les millores que caldria introduir 
en el disseny i definició de continguts dels Projectes Experimen-
tals per part de LABORA, les seues Direccions Territorials, els 
PATE, els actors socials i de la societat civil, etc.?

22.a) Considera que s’haurien d’introduir millores en el dis-
seny i definició dels PE per part de LABORA, les seues Di-
reccions Territorials, els PATE, els actors socials i la societat 
civil, etc.?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

22.b) En cas afirmatiu, per part de quins actors s’haurien 
d’introduir millores en el disseny i definició dels PE? (opció 
múltiple)

1. El LABORA
2. Els PATE
3. Els actors socials (organitzacions sindicals i em-

presarials)
4. Organitzacions de la societat civil
5. Uns altres (especificar)
6. Ns/Nc

II. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL TERRITORI

A) Contextualització territorial

A.1) Naturalesa de la base econòmica o model de 
desenvolupament socioeconòmic, elements estratègics, 
principals problemes i canvis recents en el territori (identificar, 
prèviament a la realització de l’entrevista, la informació 
recollida en els diagnòstics territorials relativa a aquestes 
qüestions; aprofitar l’entrevista per a contrastar les idees 
extretes sobre aquests elements)

23. Sectors, tipus d’empreses, canvis recents, etc

24. Ocupació, producció, origen de les empreses

A.2) Presència institucional d’entitats públiques col·lectives, 
agents socials, associacions i societat civil en general i en els 
Projectes Experimentals

25. Com ha contribuït la interacció amb sindicats, patronal i altres 
entitats de la societat civil, etc.  a la fixació dels objectius dels 
Projectes Experimentals? Quina relació guarden aquests objec-
tius amb la planificació territorial del PATE en col·laboració amb 
sindicats, patronal i altres entitats de la societat civil, etc.?

25.a) La interacció amb sindicats, patronal i altres entitats de 
la societat civil, etc., ha contribuït a la fixació dels objectius 
dels Projectes Experimentals?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

25.b) Quina relació guarden aquests objectius dels PE amb 
la planificació territorial del PATE elaborada en col·laboració 
amb sindicats, patronal i altres entitats de la societat civil, 
etc.? (Valore-ho en una escala d’1 a 5, on 1 és cap i 5 és 
molta).

1. Cap o pràcticament cap
2. Poca
3. En un grau mitjà
4. Bastant
5. Molta
6. Ns/Nc

En cas que en l’execució dels projectes experimentals hagen 
participat diferents tècnics pertanyents a diferents entitats públi-
ques, privades o mixtes del territori, responga a les dues qüesti-
ons següents:

26. En aquest cas, en la posada en marxa i el desenvolupament dels 
projectes, existia una definició clara de les responsabilitats i tasques 
de les entitats, serveis o persones participants o s’ha deixat cert 
marge per a ajustar aquestes responsabilitats amb el desenvolupa-
ment dels projectes?

26.a) En l’execució dels projectes experimentals, han parti-
cipat diferents tècnics pertanyents a diferents entitats públi-
ques, privades o mixtes del territori?

1. Sí
2. No (passe a 28)
3. Ns/Nc (passe a 28)

26.b) En la posada en marxa i el desenvolupament dels pro-
jectes, com es distribuïen les responsabilitats?

1. Existia una definició clara de les responsabilitats 
i tasques de les entitats, serveis o persones par-
ticipants

2. S’ha deixat cert marge per a ajustar aquestes 
responsabilitats amb el desenvolupament dels 
projectes

3. Ns/Nc

27. Quines eren aquestes responsabilitats? Sobre qui requeia el 
pes del seguiment de l’execució del programa?

b) Esquema de variables i relacions bàsiques

Després de la contextualització del territori, i a tenor de les con-
sideracions realitzades en l’apartat 2.2., es pot avançar que des 
de la perspectiva de l’ocupació i del desenvolupament socio-
econòmic en general, els objectius essencials de les actuacions 
públiques en el territori passarien per la millora en un conjunt 

d’àmbits territorials. En el que segueix s’indiquen aquests àmbits 
i s’acompanyen d’una sèrie de possibles qüestions a títol indicatiu 
que podrien formular-se per a construir a partir d’ells el sistema 
d’indicadors.

B.1) Caracterització general

28. S’entén que les qüestions plantejades a continuació estan 
referides als projectes experimentals desenvolupats en 2017 i 
2018. Prèviament indique breument els continguts de tots dos PE 
desenvolupats en el seu territori.

B.2) Valoració sobre com s’ha contemplat en els projectes 
experimentals desenvolupats la millora de les competències 
(tècniques, organitzatives i relacionals) dels aturats, dels 
treballadors, dels directius empresarials i de la població en 
general

29. Explique quins dels següents continguts vinculats a la millora 
de les competències personals s’han contemplat en els PE: Realit-
zació (recepció) de cursos de formació, recepció d’assessorament 
sobre les oportunitats d’ocupació, millora de les seues possibili-
tats de relació amb altres treballadors, reforç de l’associacionisme 
(noves associacions, consolidació de les existents, noves relacions), 
etc.

29) Indique quins dels següents continguts vinculats a la 
millora de les competències personals s’han contemplat en 
els PE:

1. La realització (recepció) de cursos de formació
2. La recepció d’assessorament sobre les oportuni-

tats d’ocupació i la millora de les seues possibili-
tats de relació amb altres treballadors

3. El reforç de l’associacionisme (noves associaci-
ons, consolidació de les existents, noves relaci-
ons)

4. Uns altres (especificar)
5. No hi ha continguts vinculats a la millora de les 

competències
6. Ns/Nc

30. Qui eren/són els beneficiaris del programa? Aquest programa 
quants beneficiaris té/tenia? I com s’han repartit segons els mu-
nicipis que formaven el PATE?

30.a) Qui eren/són els beneficiaris del programa?
1. Persones desocupades
2. Persones ocupades
3. Directius o directives d’empreses
4. Població en general
5. Empreses
6. Associacions territorials
7. Uns altres (especificar)
8. Ns/Nc

30.b) I com s’han repartit segons els municipis que forma-

ven el PATE?

1. Aleatòriament (no ha existit un criteri de reparti-

ment entre els municipis)

2. Ha existit un criteri de repartiment entre els mu-

nicipis

3. Ns/Nc

31. Els participants en el programa, han millorat els contactes i 
relacions que poden ser estratègiques o molt importants per a 
l’accés a informació rellevant, a la resolució de problemes i al 
desenvolupament de l’activitat productiva o de la millora de la 
competitivitat de les empreses o per a la consecució d’un lloc de 
treball o la millora d’aquest?
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31.a) Els participants en el programa, han millorat els con-
tactes i relacions que poden ser estratègiques o molt impor-
tants per a l’accés a informació rellevant, a la resolució de 
problemes i al desenvolupament de l’activitat productiva o 
de la millora de la competitivitat de les empreses o per a la 
consecució d’un lloc de treball o la millora d’aquest?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

31.b) En cas afirmatiu, indique quin tipus de contactes i re-
lacions (molt importants o que poden ser estratègiques) han 
millorat (resposta d’opció múltiple):

1. Contactes i relacions per a l’accés a la informació 
rellevant i a la resolució de problemes

2. Contactes i relacions per al desenvolupament de 
l’activitat productiva i la millora de la competitivi-
tat de les empreses

3. Contactes i relacions per a la consecució d’un lloc 
de treball o la millora del mateix

4. Uns altres (especificar)
5. Ns/Nc

32. Indique les característiques generals dels participants en dels 
programes. Si es tracta de persones, quants homes i quantes 
dones hi havia, aproximadament? Quines eren les seues edats? 
I quants de nacionalitat espanyola i quants estrangera aproxima-
dament? Quin és el nivell d’estudis dels participants en general?

32.a) Si els beneficiaris són persones, quants homes i quan-
tes dones hi havia, aproximadament?

1. Els beneficiaris no eren persones 
2. Menys del 20% de dones
3. Entre el 20 i 40% de dones
4. Entre el 40 i el 60% de dones
5. Entre el 60 i el 80% de dones
6. Més del 80% de dones
7. Ns/Nc

32.b) Si els beneficiaris són persones, quins són els perfils 
d’edats més destacats en el grup? (possibilitat d’opcions 
múltiples)

1. Menys del 20% de dones
2. Entre el 20 i 40% de dones
3. Entre el 40 i el 60% de dones
4. Entre el 60 i el 80% de dones
5. Més del 80% de dones
6. Ns/Nc

32.c) Si els beneficiaris són persones, quants de nacionalitat 
espanyola i quants estrangera aproximadament?

1. Els beneficiaris no eren persones
2. Cap persona de nacionalitat estrangera
3. Menys del 10% de nacionalitat estrangera
4. Entre el 10 i el 20% de nacionalitat estrangera
5. Entre el 20 i 40% de nacionalitat estrangera
6. Entre el 40 i el 60% de nacionalitat estrangera
7. Entre el 60 i el 80% de nacionalitat estrangera
8. Més del 80% de nacionalitat estrangera
9. Ns/Nc

32.d) Si els beneficiaris són persones, Quins són els nivells 
d’estudis dels participants més destacats en el grup? (possi-
bilitat d’opcions múltiples)

1. Els beneficiaris no eren persones
2. Sense estudis o estudis obligatoris no completats
3. ESO / FP bàsica
4. Batxillerat / FP grau mitjà
5. FP grau superior
6. Estudis superiors (llicenciatura, grau, màster, 

doctorat, , etc.)
7. Ns/Nc

33. Com es va dur a terme el procés de selecció dels beneficiaris? 
Quins criteris es van tindre en compte per a la selecció i elecció 
dels beneficiaris? Quins actors van participar en aquest procés 
de selecció?

34. Quins diria que són els actors afectats més directament pels 
projectes experimentals quant a la millora de les competències?

34) Quins diria que són els actors afectats més directament 
pels projectes experimentals quant a la millora de les com-
petències? (opció múltiple)

1. Persones desocupades
2. Persones ocupades
3. Directius empresarials
4. Població en general
5. Dones
6. Joves
7. Persones de nacionalitat estrangera
8. Associacions del territori
9. Empreses (especificar perfil o sector)
10. Uns altres (especificar)
11. Ns/Nc

35. Valore (d’1 a 5) el grau de millora de les competències dels ac-
tors afectats més directament pels projectes experimentals com 
conseqüència dels mateixos Nul·la o molt baixa millora, Baixa, 
Mitjana, Alta, Molt alta, Ns/Nc.

35) Valore (d’1 a 5) el grau de millora de les competèn-
cies dels actors afectats més directament pels projectes 
experimentals com conseqüència dels mateixos

1. Nul·la o molt baixa millora
2. Baixa
3. Mitjana
4. Alta
5. Molt alta
6. Ns/Nc

36. En el marc dels projectes experimentals desenvolupats en 
2017 i 2018, s’han desenvolupat activitats associatiu-culturals 
que propicien el fiançament del sentit de pertinença al territori 
(comarca, etc.), el canvi de model productiu (activitats de major 
valor afegit i més sostenibles), la sensibilitat cap a la importància 
del desenvolupament sostenible, la sensibilitat cap a la importàn-
cia de la igualtat de gènere, etc.? En cas afirmatiu, podria posar 
alguns exemples.

36) En el marc dels projectes experimentals desenvolupats 
en 2017 i 2018, s’han desenvolupat activitats associatiu-cul-
turals que propicien algun dels següents canvis territorials? 
(possibilitat d’opcions múltiples)

1. El fiançament del sentit de pertinença al territori 
(comarca, etc.)

2. El canvi de model productiu (activitats de major 
valor afegit i més sostenibles)

3. Una major sensibilitat cap a la importància del 
desenvolupament sostenible

4. Una major sensibilitat cap a la importància de la 
igualtat de gènere

5. Uns altres (especificar)
6. Ns/Nc

B.3) El desenvolupament de noves activitats econòmic-
productives o de la millora de les existents en el marc dels PE 
desenvolupats

37. Els PE desenvolupats, s’han dirigit a promoure d’alguna ma-
nera el desenvolupament de noves activitats econòmic-producti-
ves o la millora de les activitats existents en el territori?

37) Els PE desenvolupats, s’han dirigit a promoure d’algu-
na manera el desenvolupament de noves activitats econò-
mic-productives o la millora de les activitats existents en el 
territori?

1. Sí
2. No (passe a la pregunta 44)
3. Ns/Nc (passe a la pregunta 44)

38. Amb els projectes experimentals, en quins dels següents as-
pectes han posat un major èmfasi les administracions públiques? 
(opció de resposta múltiple)

• La creació de noves activitats productives;
• La diversificació o millora de les activitats ja existents;
• Una combinació de les anteriors
• Uns altres (especificar)

38) Amb els projectes experimentals, en quins dels següents 
aspectes han posat un major èmfasi les administracions pú-
bliques? (opció de resposta múltiple)

1. La creació de noves activitats productives;
2. La diversificació o millora de les activitats ja exis-

tents;
3. Una combinació de les anteriors
4. Uns altres (especificar)
5. Ns/Nc

39. I per part d’altres actors participants?  

• La creació de noves activitats productives;
• La diversificació o millora de les activitats ja existents;
• Una combinació de les anteriors
• Uns altres (especificar)

39) I per part d’altres actors participants? (opció de resposta 
múltiple)

1. La creació de noves activitats productives;
2. La diversificació o millora de les activitats ja exis-

tents;
3. Una combinació de les anteriors
4. Uns altres (especificar)
5. Ns/Nc

40. Hi ha diferències quant a l’èmfasi que posen diferents tipus 
d’actors? 
 

• No. Per què? Com s’ha aconseguit?
• Sí. Com s’han tractat de resoldre les diferències entre 
l’èmfasi o els objectius perseguits per diferents actors?

– S’accepten les diferències i s’intenten compatibilit-
zar en la mesura del possible
- S’han discutit i trobat els punts en comú per a cen-
trar-nos tots en ells;
- Uns altres (especificar)

40.a) Hi ha diferències quant a l’èmfasi que posen diferents 
tipus d’actors?

1. Sí (responga la pregunta 40.b)
2. No (passe a la pregunta 41)
3. Ns/Nc (passe a la pregunta 41)

40.b) Com s’han tractat de resoldre les diferències entre 
l’èmfasi o els objectius perseguits per diferents actors?

1. S’accepten les diferències i s’intenten compatibi-
litzar en la mesura del possible

2. S’han discutit i trobat els punts en comú per a 
centrar-nos tots en ells;

3. Uns altres (especificar)
4. Ns/Nc

41. Valore (d’1 a 5) el grau de novetat de les activitats productives 
vinculades als PE respecte a la base econòmica preexistent (Nul-
la o molt baixa novetat: 1; Baixa: 2; Mitjana: 3; Alta: 4; Molt alta: 5)

41) Valore (d’1 a 5) el grau de novetat de les activitats pro-
ductives vinculades als PE respecte a la base econòmica 
preexistent

1. Nul·la o molt baixa 
2. Baixa
3. Mitjana
4. Alta
5. Molt alta
6. Ns/Nc

42. Valore (d’1 a 5) l’esforç que han fet els promotors en els PE 
per a aconseguir la participació dels actors organitzats en les ac-
tivitats productives vinculades a les noves actuacions associades 
a aquests projectes (Nul·la o molt baixa: 1; Baixa: 2; Mitjana: 3; 
Alta: 4; Molt alta: 5) Si és el cas, podria explicar breument com ha 
aconseguit augmentar la participació?

42) Valore (d’1 a 5) l’esforç que han fet els promotors en els 
PE per a aconseguir la participació dels actors organitzats 
en les activitats productives vinculades a les noves actuaci-
ons associades a aquests projectes

1. Nul·la o molt baixa
2. Baixa
3. Mitjana
4. Alta
5. Molt alta
6. Ns/Nc

43. Valore (d’1 a 5) el grau de capacitat de connectar amb la po-
blació local per part de les iniciatives productives vinculades als 
PE (Nul·la o molt baixa connexió: 1; Baixa: 2; Mitjana: 3; Alta: 4; 
Molt alta: 5)
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43) Valore (d’1 a 5) el grau de capacitat de connectar amb la 
població local per part de les iniciatives productives vincu-
lades als PE

1. Nul·la o molt baixa 
2. Baixa
3. Mitjana
4. Alta
5. Molt alta
6. Ns/Nc

B.4) El desenvolupament del sector peri-productiu o activitats 
de suport al sistema productiu (empreses de serveis avançats, 
universitats i centres tecnològics, de formació i d’investigació, 
etc.)

44. En l’elaboració i desenvolupament dels Projectes Experimen-
tals, s’han recolzat en algunes empreses locals especialitzades 
en desenvolupament local, assessorament, serveis informàtics i 
serveis a les empreses en general?

• No.
• Sí. Es tracta d’empreses locals? Quin tipus d’empreses i 
de quina forma?

44.a) En l’elaboració i desenvolupament dels Projectes Ex-
perimentals, s’han recolzat en algunes empreses locals 
especialitzades en desenvolupament local, assessorament, 
serveis informàtics i serveis a les empreses en general?

1. Sí, en l’elaboració dels PE
2. Sí, en el desenvolupament dels PE
3. Sí, tant en l’elaboració com en el desenvolupa-

ment dels PE
4. No (passe a la pregunta 45)
5. Ns/Nc (passe a la pregunta 45)

44.b) Es tracta d’empreses locals?
1. Sí, únicament empreses locals
2. Sí, empresa locals i empreses d’altres territoris
3. No
4. Ns/Nc

44.c) Com qualificaria les relacions que mantenen els actors 
participants en els PE i el PATE amb les empreses de serveis 
avançats (assessories, etc.)? (opció múltiple)

1. Estables
2. Esporàdiques
3. Formals
4. Informals
5. Uns altres (Especificar)
6. Ns/Nc

45. Els Projectes Experimentals comporten el desenvolupament 
directe o indirecte d’activitats del terciari avançat?

• No. 
• Sí. Quin tipus d’empreses i de quina forma?

45) Els Projectes Experimentals comporten el desenvolupa-
ment directe o indirecte d’activitats del terciari avançat?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

46. Els Projectes Experimentals comporten el desenvolupament 
directe o indirecte d’activitats o relacions amb centres de forma-
ció professional, centres tecnològics i d’investigació, universitats, 
etc.?

• No. 
• Sí. Quin tipus de centres i de quina forma?

46.a) Els Projectes Experimentals comporten el desenvolu-
pament directe o indirecte d’activitats o relacions amb cen-
tres de formació professional, centres tecnològics i d’inves-
tigació, universitats, etc.?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

46.b) Amb quin tipus de centres? (opció múltiple)
1. Centres d’FP (responga la pregunta 46.c)
2. Centres tecnològics i d’investigació (responga la 

pregunta 46.d)
3. Universitats (responga la pregunta 46.e)
4. Uns altres (especificar)
5. Ns/Nc

46.c) Com qualificaria les relacions que mantenen els actors 
participants en els PE i el PATE amb els centres d’FP? (opció 
múltiple)

1. Estables
2. Esporàdiques
3. Formals
4. Informals
5. Uns altres (Especificar)
6. Ns/Nc

46.d) Com qualificaria les relacions que mantenen els actors 
participants en els PE i el PATE amb els centres tecnològics 
i d’investigació? (opció múltiple)

1. Estables
2. Esporàdiques
3. Formals
4. Informals
5. Uns altres (Especificar)
6. Ns/Nc

46.e) Com qualificaria les relacions que mantenen els actors 
participants en els PE i el PATE amb les universitats? (opció 
múltiple)

7. Estables
8. Esporàdiques
9. Formals
10. Informals
11. Uns altres (Especificar)
12. Ns/Nc

B.5) El desenvolupament de les xarxes formals i informals 
definitòries del capital social i relacional internes al territori

47. Els Projectes Experimentals, suposaran o han suposat una 
revitalització de l’associacionisme o una intensificació de les re-
lacions entre associacions del territori? (diferenciar entre associ-
acions culturals-recreatives-solidàries-polítiques, i associacions 
socioeconòmiques-de tècnics-d’empresaris-sindicats)

• No. Per què?
• Sí. Pot proporcionar alguna evidència d’aquest procés?

– Augment del nombre d’associats a les principals associ-
acions de la zona;
– Aparició de noves associacions;
– Establiment de noves relacions entre associacions;
– Intensificació de les relacions entre associacions;
– Canvis en la forma d’organització de les associacions 
existents;
– Altres (Especificar)

47.a) Els Projectes Experimentals, suposaran o han suposat 
una revitalització de l’associacionisme o una intensificació 
de les relacions entre associacions del territori?

1. Sí
2. No (passe a la pregunta 48)
3. Ns/Nc (passe a la pregunta 48)

47.b) Quin ha sigut l’entitat d’aquest impacte?
1. Molt important
2. Relativament important
3. Positiu, però d’escassa entitat
4. Ns/Nc

47.c) Quin tipus d’impacte ha tingut lloc a aquest nivell quant 
a associacions culturals, recreatives, solidàries, polítiques, 
etc.? (múltiples opcions)

1. Augment del nombre d’associats a les principals 
associacions de la zona

2. Aparició de noves associacions
3. Establiment de noves relacions entre associa-

cions
4. Intensificació de les relacions entre associacions
5. Canvis en la forma d’organització o de relació de 

les associacions existents
6. Uns altres (Especificar)
7. Ns/Nc

47.d) Quin tipus d’impacte ha tingut lloc a aquest nivell quant 
a les associacions socioeconòmiques, d’empresaris, de tèc-
nics, sindicats? (múltiples opcions)

1. Augment del nombre d’associats a les principals 
associacions de la zona

2. Aparició de noves associacions
3. Establiment de noves relacions entre associaci-

ons
4. Intensificació de les relacions entre associacions
5. Canvis en la forma d’organització o de relació de 

les associacions existents
6. Uns altres (Especificar)
7. Ns/Nc

48. En quina mesura els Projectes Experimentals han permés 
mobilitzar o propiciar noves formes d’actuació integrals d’aques-
tes associacions del territori del PATE per a aconseguir oferir no-
ves oportunitats d’ocupació, d’integració i de participació social, 
etc., de les persones i col·lectius locals amb majors dificultats 
d’accés a l’ocupació i majors riscos d’exclusió social?

48.a) En quina mesura els Projectes Experimentals han 
permés mobilitzar o propiciar noves formes d’actuació in-
tegrals d’aquestes associacions culturals, recreatives, soli-
dàries, polítiques, etc. del territori del PATE per a aconse-
guir oferir noves oportunitats d’ocupació, d’integració i de 
participació social, etc., de les persones i col·lectius locals 
amb majors dificultats d’accés a l’ocupació i majors riscos 
d’exclusió social? (Valore d’1 a 5)

1. Nul·la o molt baixa
2. Baixa
3. Mitjana
4. Alta
5. Molt alta
6. Ns/Nc

48.b) En quina mesura els Projectes Experimentals han 
permés mobilitzar o propiciar noves formes d’actuació in-
tegrals d’aquestes associacions socioeconòmiques, d’em-
presaris, de tècnics, sindicats, del territori del PATE per a 
aconseguir oferir noves oportunitats d’ocupació, d’integra-
ció i de participació social, etc., de les persones i col·lectius 
locals amb majors dificultats d’accés a l’ocupació i majors 
riscos d’exclusió social? (Valore d’1 a 5)

1. Nul·la o molt baixa
2. Baixa
3. Mitjana
4. Alta
5. Molt alta
6. Ns/Nc

49. Diria que, com a conseqüència dels Projectes Experimentals, 
s’ha produït una intensificació de les relacions informals en gene-
ral, tant entre persones socialment afins com entre persones so-
cialment diferents en l’àmbit soci-polític-cultural? I en l’àmbit so-
cioeconòmic? En cas afirmatiu, pot explicar-les amb algun detall?

49.a) Diria que, com a conseqüència dels Projectes Experi-
mentals, s’ha produït una intensificació de les relacions 
informals en general, tant entre persones socialment afins 
com entre persones socialment diferents en l’àmbit soci-po-
lític-cultural? (Valore d’1 a 5)

1. Nul·la o molt baixa
2. Baixa
3. Mitjana
4. Alta
5. Molt alta
6. Ns/Nc

49.b) S’ha produït aqueixa intensificació de les relacions 
informals en general, tant entre persones socialment afins 
com entre persones socialment diferents, en l’àmbit socio-
econòmic? (Valore d’1 a 5)

1. Nul·la o molt baixa
2. Baixa
3. Mitjana
4. Alta
5. Molt alta
6. Ns/Nc

B.6) El desenvolupament de les xarxes formals i informals i 
del capital social i relacional externes al territori

50. Diria que com a conseqüència dels Projectes Experimentals 
s’ha produït un procés d’intensificació de les relacions socioeco-
nòmiques o socioculturals amb altres territoris?

50.a) Diria que com a conseqüència dels Projectes Experi-
mentals s’ha produït un procés d’intensificació de les rela-
cions socioeconòmiques o socioculturals amb altres terri-
toris?

1. Sí
2. No (passe a la pregunta 52)
3. Ns/Nc (passe a la pregunta 52)

50.b) Quina intensitat presenta aquesta potenciació de les 
relacions?

1. Baixa
2. Mitjana
3. Alta
4. Molt alta
5. Ns/Nc

51. En cas afirmatiu, amb quins territoris (uns altres PATE, regi-
ons, estat central i països, etc.)? De quin tipus (vendes, intercanvi 
de coneixement i informació, finançament, etc.)
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51.a) En quina escala espacial ha tingut lloc aquesta intensi-
ficació de relacions amb altres territoris? (resposta d’opció 
múltiple)

1. A nivell autonòmic (amb uns altres PATE)
2. A nivell autonòmic (amb altres entitats, empreses 

i organismes diferents als PATE)
3. A nivell estatal
4. A nivell europeu
5. Fora de la Unió Europea
6. Ns/Nc

51.b) Quin tipus de relacions s’han intensificat? (resposta 
d’opció múltiple)

1. Vendes
2. Intercanvi de coneixement i informació
3. Finançament
4. Unes altres (especificar)
5. Ns/Nc

B.7) Innovaciones

52. Com a conseqüència dels Projectes Experimentals, ha tingut 
lloc en el territori que abasten aquests projectes, algun tipus de 
procés d’innovació digne d’esment?

• No. Per què?
• Sí. Quin tipus d’innovacions són les predominants?

– Innovacions tecnològiques (millores en els productes, 
processos productius, etc.)
– Innovacions organitzatives en les empreses i altres ac-
tors socials i de la societat civil
– Noves formes de relació entre treballadors i empresaris
– Noves formes jurídiques de creació d’empreses (coope-
ratives, empreses socials, etc.) 
– Noves formes de relació entre actors públics, privats i 
mixtos
– Altres (especificar)

52.a) Com a conseqüència dels Projectes Experimentals ha 
tingut lloc, en el territori que abasten aquests projectes, al-
gun tipus de procés d’innovació digne d’esment?

1. Sí
2. No (passe a la pregunta 53)
3. Ns/Nc (passe a la pregunta 53)

52.b) Quin tipus d’innovacions són les predominants? (opció 
múltiple)

1. Innovacions tecnològiques (millores en els pro-
ductes, processos productius, etc.)

2. Innovacions organitzatives en les empreses i al-
tres actors socials i de la societat civil

3. Noves formes de relació entre treballadors i em-
presaris

4. Noves formes jurídiques de creació d’empreses 
(cooperatives, empreses socials, etc.) 

5. Noves formes de relació entre actors públics, pri-
vats i mixtos

6. Uns altres (especificar)
7. Ns/Nc

C) Valoració final de l’impacte territorial dels projectes 

experimentals

53. Quins diria que són els impactes o resultats d’aquest progra-
ma sobre els destinataris (grup objectiu) i territori en general, que 
poden imputar-se directa o indirectament al programa?

54. Conseqüència del PE desenvolupat o en vies de desenvolu-
pament, quins altres impactes sobre els destinataris i el territori 
s’espera que afloren en els pròxims anys?

54) Conseqüència del PE desenvolupat o en vies de desen-
volupament, i al marge dels impactes o resultats directes 
sobre els destinataris (grup objectiu) i territori en general, 
s’espera que afloren en els pròxims anys altres impactes 
sobre els destinataris i sobre el territori?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

55. Considera que s’han complit amb els objectius marcats ini-
cialment?

55) Considera que s’han complit amb els objectius marcats 
inicialment?

1. Sí, però parcialment
2. Sí, totalment o quasi totalment
3. No
4. Ns/Nc

56. ¿Se han producido efectos inesperados, positivos o negativos? 
¿Cuáles?

56) S’han produït efectes inesperats, positius o negatius? 
Quins?

1. Sí, efectes positius
2. Sí, efectes negatius
3. No
4. Ns/Nc

57. Considera que els programes han sigut eficaços? És a dir, 
s’han aconseguit plenament els objectius perseguits?

57) Considera que els programes han sigut eficaços? És a 
dir, s’han aconseguit plenament els objectius perseguits?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

58. Considera que els programes han sigut eficaços? És a dir, 
s’han aprofitat al màxim els recursos dels quals es disposava (si-
guen financers, humans, infraestructures, tecnologia, etc.) per a 
aconseguir els objectius?

58) Considera que els programes han sigut eficaços? És a 
dir, s’han aprofitat al màxim els recursos dels quals es dis-
posava (siguen financers, humans, infraestructures, tecno-
logia, etc.) per a aconseguir els objectius?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

59. En quina mesura els resultats es poden atribuir a les activitats 
concretes realitzades pel programa experimental?)

59) En quina mesura els resultats es poden atribuir a les ac-
tivitats concretes realitzades pel programa experimental?)

1. Els resultats són en el seu major parteix conse-
qüència del programa

2. Els resultats responen en la seua major part a 
factors aliens al programa

3. Ns/Nc

60. Quina valoració creu que tenen els beneficiaris del programa? 
Han realitzat alguna enquesta d’opinió?

60.a) Sobre el programa experimental, Quina valoració creu 
que tenen els beneficiaris d’aquest?

1. Molt dolenta
2. Dolenta
3. Regular
4. Bona
5. Molt bona
6. Ns/Nc

60.b) Han realitzat alguna enquesta d’opinió?
1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

61. En la seua opinió quins han sigut els principals èxits i els prin-
cipals inconvenients dels programes experimentals desenvolu-
pats en la zona?

62. Si haguera de repetir el programa experimental què és el que 
deixaria igual? I què és el que canviaria?

62) Si haguera de repetir el programa experimental què és el 
que deixaria igual? I què és el que canviaria?

1. Ho deixaria tot igual
2. Únicament realitzaria canvis d’escassa entitat
3. Canviaria bona part del programa (objectius, des-

tinataris, continguts, etc.)
4. Ho canviaria completament (objectius, destinata-

ris, continguts, etc.)
5. Ns/Nc

VALORACIÓ I COMENTARIS DE LA PERSONA QUE REALITZA L’EN-
TREVISTA:

Valoració general de la persona que realitza l’entrevista:
1) Aporta poca informació
2) Aporta un volum suficient d’informació
3) Entrevista molt rica en continguts

Comentaris i impressions sobre l’entrevista (apartats en els 
quals s’aporta més informació, incidències, etc.):

4. PROCEDIMENT PER AL SEGUIMENT 
I AVALUACIÓ DELS PROJECTES 
EXPERIMENTALS 

4. 1. Avaluació com a procés

4.1.1. Entrevista amb els responsables úl-
tims de les administracions públiques (LA-
BORA i Direccions Territorials). Elaborem 
Primer esborrany, en el qual es recull:

I.Valoració de l’assignació de tasques i el 
tipus de governança que ha predominat 
en el disseny, selecció i avaluació dels 
projectes experimentals.

II.Identificació de les relacions entre LA-
BORA i les Direccions Provincials, i entre 
ells i els PATE. 

4.1.2. Entrevista als PATE (administracions 
locals, actors socials, etc.), sobre la base del 
Primer Esborrador. Elaboració del Segon 
Esborrany.

4.1.3. Elaboració d’un Informe de seguiment 
i avaluació que es contrasta i es discuteix 
amb tots els actors (LABORA, Direccions 
Provincials i PATE)

4.2. Avaluació com a aplicació al territori

4.2.1. Estudi dels Projectes Experimentals 
presentats i de les corresponents memò-
ries. Primer esborrador d’avaluació del PE, 
amb el següent esquema aproximat:

I.Breu contextualització territorial

II.Contingut, naturalesa, objectius i mit-
jans del PE

III.Impacte de la seua aplicació en el ter-
ritori

IV.Balanç i recomanacions de millora

4.2.2. Entrevista als actors del PATE (Admi-
nistracions públiques, actors socials, perso-
nes i col·lectius directament afectats, etc.). 
Elaboració de Segon Esborrador i envia-
ment a actors del PATE.

4.2.3. Recollida de reaccions i discussió 
amb actors del PATE. Discussió col·lectiva 
amb els PATE. Redacció Informe Final d’Ava-
luació.
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3. VALORACIÓ DELS 
PROJECTES EXPERIMENTALS 
EN EL TERRITORI VALENCIÀ. 
CONVOCATÒRIES 2016 Y 2017

El present capítol sintetitza les anàlisis dels 
projectes experimentals realitzats en el marc 
del programa de foment dels acords territori-
als en matèria d’ocupació i desenvolupament 
sostenible de la Comunitat Valenciana en les 
convocatòries de 2016 i 2017 (desenvolupats 
respectivament en 2017 i 2018). Per a realitzar 
aquestes anàlisis s’han revisat les sol·licituds 
d’aquests projectes experimentals presentades 
al LABORA i les memòries justificatives dispo-
nibles dels projectes realitzats, documentació 
proporcionada pLABORA i pels propis acords 
territorials. D’altra banda, s’han realitzat entre-
vistes en profunditat a membres dels equips 
tècnics que han desenvolupat els projectes i a 
persones responsables d’aquests i dels acords 
territorials, seguint un ampli qüestionari dis-
senyat específicament per l’equip investiga-
dor de la Universitat de València per a l’anàlisi 
d’aquest programa de projectes experimentals. 
Igualment s’ha entrevistat en profunditat a dues 

persones de la Direcció General de LABORA 
per a tindre una visió més completa del procés 
d’aprovació i realització d’aquests projectes.

El marc regulador d’aquestes iniciatives (pro-
grama Avalem Territori) és de l’Ordre 12/2016, 
de 29 de juliol, de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Tre-
ball, per la qual s’estableixen les bases regu-
ladores del programa de foment dels acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvolu-
pament local en la Comunitat Valenciana. Està 
desenvolupada en les Resolucions de 13 d’octu-
bre de 2016, de 22 de setembre de 2017 i de 19 
de juliol de 2018, del director general del Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es 
convoquen per a l’exercici 2016, 2017 i 2018 
respectivament les subvencions destinades 
a fomentar els acords territorials en matèria 
d’ocupació i desenvolupament local en la Co-
munitat Valenciana. L’Ordre indica que “aquest 
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programa té la vocació de posar en valor els 
recursos i capacitats locals en l’àmbit de la pro-
moció de l’ocupació i el desenvolupament local 
sostenible, en atenció a la seua major proximi-
tat i coneixement de les particularitats socials i 
laborals del seu àmbit territorial i de la potenci-
alitat que té el sumar sinergies entre els agents 
d’aquest”.

El programa es planteja com a objectiu pro-
moure la participació dels agents econòmics 
i socials i de la societat civil en el desenvolu-
pament de les polítiques actives d’ocupació en 
el territori, donant protagonisme a més a les 
associacions empresarials i sindicals més re-
presentatives i a altres actors clau del territori. 
La citada Ordre va regular el programa de pro-
jectes experimentals “de caràcter innovador o 
experimental en l’àmbit de l’ocupació, l’empre-
nedoria, l’economia social i el desenvolupament 
local”, projectes que han de donar resposta “a 
les necessitats específiques del territori mit-
jançant actuacions que afavorisquen la inno-
vació en l’àmbit de l’emprenedoria, l’economia 
social, el desenvolupament local i les condi-
cions d’ocupabilitat. Per a això, hauran de ser 
coherents amb el diagnòstic previ del territori i 
sustentar-se així mateix en una estratègia prè-
viament consensuada amb els actors clau del 
corresponent àmbit territorial”.

Els acords territorials que han dut a terme els 
diferents projectes experimentals ací analitzats 
fan una valoració general positiva del progra-
ma, que es contempla com una oportunitat per 
a desenvolupar la perspectiva territorial de les 
polítiques d’ocupació, la qual s’havia abandonat 
durant l’etapa prèvia al llançament de Avalem 
Territori. Això ha permés disposar de recursos 
i d’un marc regulador per a desplegar actua-
cions concordes a les necessitats del territori, 
sobre la base d’un diagnòstic i objectius com-
partits pels agents territorials públics, socials i 
econòmics. Existeix un treball en xarxa del per-
sonal tècnic al llarg de diferents punts del terri-
tori objecte del programa i amb innovacions en 
la manera de treballar amb les persones bene-

ficiàries i de relació amb els actors locals que 
han participat en el desenvolupament de les 
accions. El desenvolupament del programa ha 
sigut diferent en cada territori, ja que en alguns 
casos es comptava amb una experiència acu-
mulada i continuada de pactes territorials per 
l’ocupació, mentre que en uns altres hi ha hagut 
que revitalitzar aquesta experiència o fins i tot 
començar a construir-la.

Es valora de forma general que els projectes 
experimentals han aconseguit els objectius que 
es plantejaven. En això coincideixen els acords 
territorials responsables del desenvolupament 
dels projectes, el personal tècnic i els benefi-
ciaris de les diverses actuacions, que mostren 
una valoració positiva en els casos en què s’han 
realitzat qüestionaris de satisfacció. No obstant 
això, encara estan en procés de consolidació en 
relació amb la coherència entre els objectius 
perseguits i els resultats esperats.

En el procés de valoració s’han identificat una 
sèrie de problemàtiques en relació al seu funci-
onament i aplicació en el territori, i es proposen 
diverses propostes de millora.

1. PROCÉS DE SOL·LICITUD

1.1. Termini

Des que es publica la convocatòria dels PE per 
part de la Generalitat Valenciana fins a la finalit-
zació del termini de presentació de sol·licituds, 
el temps destinat a la seua elaboració ha sigut 
molt escàs. L’estricte límit temporal que esta-
bleix l’ordre dificulta la preparació prèvia dels 
projectes, encara que és cert que es pot aportar 
documentació complementària amb posteriori-
tat. Els PATE han hagut de coordinar propostes 
en un termini reduït, sense temps per a la ne-
cessària discussió, reflexió i el consens entre 
els agents socials. Un període major perme-
tria fixar de manera més adequada l’orientació 
i la temàtica dels PE. Els PATE ja consolidats, 
amb més antiguitat i una estructura pròpia, te-
nen una capacitat de resposta significativa en-

front d’aquest tipus d’ordres, en contrast amb 
aquells PATE acabats de crear, que no compten 
amb una estructura administrativa prèvia i per-
manent.

Hi ha una elevada coincidència en les valora-
cions des dels territoris sobre la necessitat 
de millorar el desenvolupament temporal dels 
projectes experimentals, que s’han hagut de 
realitzar en poc temps (sis o set mesos reals). 
Això s’ha degut d’una banda al retard en la con-
vocatòria i resolució de les subvencions, alguna 
cosa que ha anat millorant en successives con-
vocatòries, però també està relacionat amb el 
propi caràcter dels projectes, que requereixen 
aconseguir la cooperació de diferents actors lo-
cals, seleccionar el personal tècnic dinamitza-
dor, realitzar una selecció personalitzada dels 
participants... 

En general, els PATE sol·liciten que l’elaboració i 
presentació de les conclusions del PE de l’anu-
alitat anterior coincidisquen amb la sol·licitud 
del següent projecte. Aquesta petició es veu re-
forçada pel fet que nombrosos PE continuen la 
línia iniciada en les anualitats prèvies.

1.2. Definició de Projecte Experimental

Alguns PATE van manifestar dubtes sobre la 
definició de PE innovador continguda en l’Or-
dre de convocatòria, la qual cosa va dificultar 
el disseny i l’elaboració dels seus continguts. 
En concret, assenyalen que no s’observa una 
adequada i completa definició, amb objectius 
o indicadors, sobre la innovació o el caràcter 
experimental dels projectes en les convocatò-
ries de LABORA. La millor manera d’anar defi-
nint el que s’entén per experimentalitat ha de 
ser la interlocució entre els acords territorials i 
LABORA, amb un plantejament flexible que re-
conega les especificitats territorials. Aquestes 
limitacions s’observen sobretot en la primera 
anualitat (2016-2017) a causa de la naturalesa 
nova d’aquestes iniciatives. En la segona convo-
catòria (2017-2018), els objectius dels PE s’es-
tableixen sobre la base dels diagnòstics terri-

torials. Aquesta millora ha permés una major 
adequació a les necessitats reals identificades 
en el territori, però no a la definició del marc 
d’actuació experimental per part de LABORA.

El coneixement de les necessitats específiques 
del territori i el consens dels actors territorials 
fan que els continguts dels projectes presentats 
siguen determinats pels acords territorials. Però 
la valoració del grau d’innovació resulta proble-
màtica si no es disposa de criteris compartits 
entre LABORA i els PATE, que necessàriament 
han de tindre en compte la pròpia situació de 
cada territori (segons el tipus de problemes pri-
oritaris, la trajectòria en el desenvolupament de 
programes, l’existència d’altres programes de-
senvolupats en el territori per les entitats locals 
o el nivell d’experiència i consolidació de l’acord 
territorial, etc.). Aquesta indefinició de les or-
dres ha suposat que els PATE tinguen la neces-
sitat de sol·licitar orientació i assessorament a 
la Direcció General de LABORA, especialment 
sobre el caràcter innovador dels PE. Potser per 
aquest motiu, en alguns PATE, s’han proposat 
PE tradicionals, en el marc de polítiques actives 
d’ocupació, sense incidir en els aspectes més 
innovadors o experimentals.

1.3. Subcontractació

Des d’alguns PATE se sol·licita que les Ordres 
on s’estableixen les convocatòries dels PE in-
cloguen mecanismes més flexibles respecte a 
les possibilitats de subcontractació i cofinança-
ment. Aquesta circumstància ha suposat un lí-
mit al desenvolupament de projectes en alguns 
pactes, principalment en els de menor grandà-
ria i amb estructures menys consolidades, on 
havien requerit la participació d’empreses ex-
ternes per a la seua posada en marxa.

2. PERÍODE D’EXECUCIÓ I PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA

Un dels principals inconvenients assenyalats 
pels PATE és la duració anual que posseeixen 
els PE. La seua execució s’estén al llarg de di-
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versos mesos, per la qual cosa no disposen 
d’una continuïtat pluriennal i es produeix una 
interrupció en les accions. Aqueixa inactivitat 
redunda en les línies d’actuació implementa-
des, que en la seua major part queden para-
litzades fins que es reprén el projecte en una 
nova convocatòria. En conseqüència, encara 
que nombrosos PE sol·licitats són una continu-
ació de les línies de treball de les anualitats an-
teriors, es produeix una discontinuïtat temporal 
dels programes. Els equips tècnics contractats 
per a la seua execució finalitzen sovint la seua 
vinculació quan acaba el projecte, la qual cosa 
no garanteix la seua continuïtat en la següent 
anualitat. Aquesta continuïtat és fonamental, ja 
que s’ha de tindre en compte que la realització 
d’un projecte experimental comporta un procés 
d’aprenentatge i d’inversió relacional en el ter-
ritori, essencial per a generar la confiança i el 
coneixement imprescindibles per a avançar en 
una trajectòria temporal lògica de desenvolupa-
ment d’actuacions i de projectes territorialment 
cada vegada més ambiciosos. Aquesta inter-
mitència provoca que, els usuaris i beneficiaris 
d’aquestes iniciatives, tinguen una percepció 
negativa quan sol·liciten l’atenció dels tècnics 
que han treballat en aqueixos programes, però 
que durant el període d’inactivitat no mantenen 
vincles amb l’entitat que el gestiona.

No obstant això, la consolidació dels PE durant 
anualitats diferents suposa una continuïtat te-
màtica i formativa, la qual cosa possibilita re-
forçar aquelles línies i accions que resulten 
positives i millorar aquelles que no hagen tin-
gut un bon funcionament. La pròpia naturalesa 
experimental d’aquests programes ho permet. 
Aquestes experiències prèvies poden repercutir 
en un millor disseny dels successius projectes.

El problema tant de la continuïtat dels tèc-
nics com de la data d’inici de les tasques, està 
també influït per la disponibilitat de recursos 
propis. Així, en els PATE que compten amb es-
tructures administratives més consolidades, ha 
sigut possible ampliar el treball dels tècnics a 
l’espera de nous PE; no obstant això, aquesta 

ampliació resulta complicada o directament 
impossible en aquells PATE que no compten 
amb estructures de gestió pròpies.

Alguns PATE van assenyalar la dificultat de co-
ordinar les propostes i implementar gran part 
dels programes durant els mesos estivals, en 
tractar-se d’un període típicament vacacional 
en l’administració i també per als usuaris o be-
neficiaris.

D’altra banda, es qüestiona des d’alguns terri-
toris que la via més adequada de finançament 
del programa de projectes experimentals si-
guen les actuals subvencions, a les quals s’ac-
cedeix en règim de concurrència competitiva 
(entre els diferents acords territorials que pre-
senten propostes), valorant-se la dotació a par-
tir de criteris estructurals de cada territori (atur 
registrat, renda disponible, etc.) i del contingut 
dels projectes. Igualment, no sembla en general 
adequat que només siguen subvencionables les 
despeses de personal, com ocorre ara, ja que 
els projectes experimentals requereixen un al-
tre tipus de despeses (material, desplaçaments, 
etc.) que haurien de definir-se en funció de les 
característiques i necessitats de l’estratègia 
territorial plantejada, amb cert marge de flexi-
bilitat i autonomia.

En general, s’han utilitzat els recursos dispo-
nibles de forma eficient i s’han mobilitzat re-
cursos territorials (personal tècnic, aules, ordi-
nadors, etc.) addicionals al finançament rebut 
des de LABORA, amb el suport dels diferents 
ajuntaments i mancomunitats que formen part 
dels acords i dels diferents actors territorials 
(associacions empresarials, sindicats, entitats, 
empreses, fundacions) que han col·laborat en la 
difusió i execució d’alguns projectes.

3. PARTICIPACIÓ DE REPRESENTANTS 
POLÍTICS I AGENTS SOCIALS

La temàtica concreta dels PE que se sol·liciten 
ha sigut fonamentalment una decisió dels tèc-
nics, amb aportacions puntuals dels polítics, 

que a vegades simplement han donat l’apro-
vació definitiva. Es produeix principalment per 
dos motius: la falta de temps en presentar la 
sol·licitud, pel fet que existeixen escassos dies 
de termini des que es publica l’ordre fins a la 
data de lliurament; i al fet que en alguns PATE 
no tenen delimitada una clara línia estratègica 
a seguir. És evident que els tècnics disposen 
d’informació i són coneixedors del territori, per 
la qual cosa compten amb un cert nivell d’au-
tonomia per a poder fixar els continguts dels 
projectes. Aquests actors són conscients dels 
avantatges d’integrar esforços territorials. En 
general, considerem que la majoria dels PE són 
adequats al territori, encara que no sempre es 
pot afirmar que els mateixos procedisquen d’un 
debat previ sobre les oportunitats i estratègies 
de desenvolupament territorial.

La contribució dels representants polítics en el 
procés de formulació i execució dels PE ha si-
gut molt dispar, en funció del PATE en el qual 
ens trobem i de la major o menor consolidació 
(antiguitat, experiència, grau d’integració terri-
torial, etc.) d’aquestes estructures supramuni-
cipals. En el grau d’implicació política influeix 
la grandària i la centralitat del municipi, però 
sobretot altres consideracions polítiques o per-
sonals dels representants de la ciutadania, com 
la confiança o desconfiança que tinguen en el 
procés o en la validesa de les polítiques d’ocu-
pació en l’àmbit local.

En el cas d’altres actors socials, com els sindi-
cats, la seua participació ha sigut més reduïda 
en aquells PATE on la seua representativitat és 
més feble. Aquest fet és especialment rellevant 
en les àrees amb menor població de referència. 
No obstant això, en els pactes més afermats el 
grau de participació i implicació dels sindicats ha 
sigut significatiu en el desenvolupament i execu-
ció dels projectes. En general, les associacions 
empresarials han mostrat un escàs interés pel 
programa de Projectes Experimentals i les seues 
possibles aportacions a aquest, ja que en la ma-
joria dels PATE la seua contribució ha sigut míni-
ma. No obstant això, en alguns PE la participació 

dels empresaris ha sigut destacada, en contri-
buir en la realització de nombroses accions.

Com un factor negatiu cal indicar que el grau 
d’implicació de certs actors territorials és es-
càs. Existeixen alguns agents locals i prenedors 
de decisions que encara no han reconegut el 
potencial que poden tindre aquests progra-
mes o prefereixen desenvolupar les polítiques 
d’ocupació de forma autònoma, per la qual cosa 
mostren una despreocupació per aquests. En 
aquest sentit, cal assenyalar que diversos ajun-
taments han declinat participar en els mateixos 
i es mantenen al marge d’aquestes iniciatives 
dels PATE. De la mateixa manera, alguns PE 
són pràcticament desconeguts per als Agents 
d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) i 
representants polítics de diversos municipis. 
Aquesta falta d’implicació pot estar motivada 
per diverses causes: l’escassa o nul·la comuni-
cació entre els gestors d’alguns PE i els tècnics 
municipals; una visió excessivament localis-
ta, la qual cosa no afavoreix la implementació 
d’estratègies conjuntes; o la falta de resposta a 
les peticions concretes realitzades per l’òrgan 
gestor del PATE. A vegades, fins i tot coneixent 
l’existència dels PE, no sempre es transmet 
la informació o es difonen adequadament les 
convocatòries. A més, la gestió i validació dels 
resultats dels PE se circumscriu normalment a 
l’àmbit tècnic dels PATE, per la qual cosa no es 
potencia la seua visibilitat en el territori.

Les iniciatives dels PE funcionen amb una ma-
jor eficiència quan aconsegueixen involucrar i 
coordinar als diferents actors socioeconòmics, 
la qual cosa permet que les activitats realit-
zades es basen en el consens dels diferents 
agents del territori. Això suposa una millora del 
treball en xarxa dels actors locals. Una conclu-
sió de l’anàlisi realitzada és que resulta fona-
mental assegurar una adequada participació i 
implicació dels actors territorials en la fixació 
dels objectius, implementació i seguiment dels 
projectes experimentals. En aquest sentit, les 
experiències analitzades mostren una diversi-
tat de situacions derivada de les diferents tra-
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jectòries territorials, en funció de l’articulació 
històrica i recent de cada territori, i de la seua 
dinàmica institucional d’acords entre els actors 
públics i privats locals. Encara que no és l’ha-
bitual, en alguns PATE hi ha una participació 
destacada dels Ajuntaments, Mancomunitat de 
municipis, membres dels PATE, sindicats i asso-
ciacions empresarials.

4. ARTICULACIÓ TERRITORIAL DELS 
PROJECTES EXPERIMENTALS

En el territori dels PATE la distribució dels PE ha 
estat generalment equilibrada entre els munici-
pis integrants del pacte. Aquest fet s’evidencia 
sobretot en la primera anualitat dels projectes, 
ja que les localitats assumeixen que resulta 
més rellevant la posada en funcionament del 
projecte, que la cerca d’una distribució estric-
tament homogènia dels seus impactes sobre 
el territori. Aqueixa circumstància es produeix 
perquè es busca que el projecte afecte positiva-
ment l’àrea del PATE en el seu conjunt. Alguns 
PE han contribuït al fet que es produïsca una 
consciència d’oportunitat territorial major, i en 
algunes zones comença a ressorgir un senti-
ment de pertinença.

Els projectes experimentals han mostrat en 
diferents graus els efectes positius que té una 
perspectiva de col·laboració territorial entre ac-
tors, que ha permés aprofitar sinergies entre 
les entitats que han participat en la seua defi-
nició i desenvolupament. Suposen l’oportunitat 
de recuperar la capacitat territorial d’actuació 
en matèria d’ocupació, a través de la recons-
trucció de les xarxes entre actors públics, so-
cioeconòmics i privats que s’havien desenvolu-
pat en l’etapa prèvia de pactes territorials. Però 
aquestes xarxes han mutat en el temps, els di-
ferents actors han canviat les seues posicions i 
és necessari redefinir-les i ampliar-les perquè 
es desenvolupe una vertadera participació soci-
al en la política d’ocupació amb perspectiva ter-
ritorial. Això implica superar l’adhesió formal 
als projectes per part dels agents territorials 
que s’observa en algunes de les experiències 

analitzades, sobretot les que tenen un menor 
recorregut d’acords i articulació territorial, així 
com aprofundir la participació real del teixit as-
sociatiu.

Encara que encara s’observa una certa falta de 
cohesió intermunicipal, és veritat que alguns 
d’aquests programes es desenvolupen en es-
pais amb una significativa articulació territorial, 
ja que a vegades coincideixen els PATE, la Man-
comunitat de municipis i la comarca. Aquesta 
circumstància facilita la coordinació i el desen-
volupament conjunt de les iniciatives i actu-
acions implementades. En aquest sentit, els 
PE contribueixen a la vertebració del territori i 
potencien el sentiment comarcal. Aquests pro-
grames han servit fins i tot perquè es puguen 
realitzar actuacions de forma conjunta, tot i que 
conflueixen dues mancomunitats i comarques 
en el mateix espai. No obstant això, a vegades la 
descoordinació i falta d’articulació entre els di-
ferents organismes territorials, provoca que se 
solapen en un mateix espai diverses entitats, la 
qual cosa repercuteix negativament en els PE. 
Això genera una certa confusió en les accions 
i iniciatives dels programes que es realitzen en 
el territori.

Un dels aspectes més positius dels PE és la 
seua flexibilitat, ja que per la seua pròpia na-
turalesa poden adaptar-se a les necessitats 
concretes de cada municipi. De forma individu-
alitzada, poden prioritzar aquelles accions en 
les quals estan més interessats i siguen més 
adequades en el seu territori.

Els PE han contribuït al foment de les siner-
gies entre els actors territorials, i a la forma-
ció o el fiançament de les xarxes locals. En 
alguns casos això s’ha concretat en avanços 
en l’associacionisme i en les relacions entre 
entitats del territori, incorporant nous actors 
locals en la realització dels projectes. Aques-
tes iniciatives possibiliten la creació de siner-
gies i la mobilització dels agents socials del 
territori, la qual cosa propícia un augment del 
treball en xarxa i l’intercanvi d’informació del 

personal tècnic relacionat amb l’ocupació i 
la promoció econòmica en el territori. S’han 
desenvolupat múltiples relacions informals 
entre actors locals, a més de les establides 
entre les persones (interacció directa i xar-
xes socials) i empreses participants. Les re-
lacions en xarxa han començat a transcendir 
el territori, a través de contactes entre els 
acords territorials per a compartir informació 
i alguna activitat. No obstant això, és conve-
nient millorar el treball cooperatiu i en xarxa 
amb les entitats i associacions locals, ja que 
en alguns territoris es troba en fase molt in-
cipient, per la qual cosa seria necessària una 
major labor de divulgació i difusió.

5. CONTINGUTS DELS PROJECTES 
EXPERIMENTALS

Els PE es dirigeixen especialment a aquells 
grups de població més desfavorits per a ac-
cedir al mercat de treball, com a dones, parats 
de llarga duració, majors de 45 anys i perso-
nes sense qualificació. Aquests col·lectius te-
nen més dificultats en l’accés a la informació 
i als recursos. Els serveis d’atenció als usuaris, 
tant desocupats, com a treballadors i emprene-
dors, han mostrat la seua eficàcia i eficiència. 
En alguns PE es contemplen específicament 
línies d’actuació dirigides als emprenedors i a 
les empreses. En alguns casos, existeixen fins i 
tot projectes dedicats exclusivament a aquests 
col·lectius.

Els PE incorporen actuacions dirigides a la mi-
llora de les capacitats i habilitats de persones 
desocupades, en concret pel que fa a la cerca 
d’ocupació i el foment de l’emprenedoria. S’apli-
quen metodologies personalitzades i col·labo-
ratives i un elevat esforç d’orientació i suport. 
Aquestes accions s’han desenvolupat comptant 
amb la col·laboració no solament del personal 
tècnic dels projectes sinó també de les xarxes 
de AEDL i de diferents entitats, organitzacions i 
empreses. En aquestes experiències es valora 
un avanç significatiu en l’autonomia personal i 
en les capacitats de les persones desocupades 

participants, per a accedir a la informació i als 
contactes rellevants per a la cerca d’ocupació i 
per a desenvolupar iniciatives (sovint en forma 
cooperativa) enfront de la situació d’atur.

S’ha constatat que alguns PE són positius per 
al foment de l’ocupació i l’ocupabilitat dels 
usuaris. En diversos projectes s’observa una 
modernització en les activitats productives 
existents, el desenvolupament d’altres noves, i 
la millora de la formació i de les competències 
tècniques i professionals. En general, el foment 
de l’emprenedoria entre les persones desocu-
pades participants es connecta amb activitats 
emergents en els territoris. En alguns dels 
projectes s’ha treballat a més de forma direc-
ta amb empreses locals (en col·laboració amb 
associacions empresarials) que han col·labo-
rat de diverses formes: en l’assessorament a 
pimes per a millorar la seua viabilitat; amb la 
promoció de millores en termes de responsa-
bilitat social empresarial i qualitat de l’ocupa-
ció; o amb el foment d’iniciatives productives 
innovadores a través de xarxes d’emprenedors 
o cooperatives.

És convenient destacar la creativitat i innovació 
d›alguns PE malgrat les dificultats dels 
PATE a dissenyar propostes innovadores. En 
aquest sentit, es poden ressenyar algunes 
accions dels PE que s›han distingit per la seua 
innovació i experimentalitat en relació amb 
el territori: millora de competències digitals i 
emprenedores, nous escenaris d›intermediació 
laboral, consolidació i modernització d›activitats 
ja existents en el territori, dinamització de 
sectors i activitats emergents, generació de 
xarxes i sinergies territorials, entre altres. En 
aquest context, algunes experiències iniciades 
en alguns PATE, per exemple, la creació 
d›observatoris territorials de la dinàmica 
socioeconòmica i laboral, podrien consolidar-se 
com a programes genèrics de LABORA oberts a 
la totalitat de territoris.

Alguns PE se centren en les competències que 
atorguen les noves Tecnologies de la Informa-
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ció i la Comunicació (TIC). D’aquesta manera, 
s’intenta evitar la denominada bretxa digital, 
que afecta a nombrosos treballadors i pimes. 
Diversos projectes implementen activitats 
destinades a la millora i desenvolupament de 
competències personals, com són l’orientació 
personalitzada, el coaching i la formació ori-
entada a l’ocupació. Aquestes línies de treball 
poden tindre un impacte a mitjà i llarg termini 
en la formació de competències laborals per 
als usuaris.

Pot afirmar-se de forma global que els PE han 
suposat el desenvolupament de diverses for-
mes d’innovació social, que estan presents en la 
manera de dissenyar el projecte (a través dels 
PATE) i en la seua realització. En la innovació so-
cial participen de forma col·laborativa diferents 
entitats i tècnics, i es produeixen innovacions 
metodològiques en la relació amb les persones 
desocupades beneficiàries dels programes o 
amb les empreses participants. No obstant això, 
el grau de desenvolupament d’aquestes línies 
d’innovació social és encara insuficient, en bona 
part per l’escassetat de temps real de realitza-
ció dels projectes. Això es produeix sobretot en 
aquells territoris en els quals els acords s’han 
construït recentment o en els quals la dinàmica 
prèvia d’acords s’havia afeblit. A vegades solen 
ser iniciatives incipients, amb efectes a mitjà i 
llarg termini que requereixen una certa conti-
nuïtat i seguiment en el temps.

En alguns territoris es realitzen diversos pro-
jectes amb la mateixa temàtica dels PE, que 
fins i tot s’han solapat en el temps; per exemple, 
com ha ocorregut amb diversos plans vinculats 
a l’activitat turística. Aquest fet pot ser reitera-
tiu, per la qual cosa potser convindria una di-
versificació sectorial cap a altres activitats pro-
ductives en els PE, fins i tot integrant el turisme 
en els seus continguts.

L’acreditació dels cursos i certificats oferits en 
els PE no té reconeixement oficial, excepte en el 
projecte experimental EXMEM, gestionat per la 
Mancomunitat Espadán Mijares, dedicat a la for-

mació homologada en matèria de motoserrista, 
amb el certificat europeu (ECC-European Chain-
saw Certificate). Els usuaris demanden alguns 
dels carnets més sol·licitats en el mercat laboral, 
ja que en l’actualitat han de dirigir-se a acadèmi-
es o centres privats per a poder obtindre’ls.

6. PROPOSTES DE MILLORA

- Millora de la gestió dels temps per part 
de LABORA mitjançant un calendari de 
convocatòries molt més precís i conegut 
amb antelació.

- És convenient una millor definició del 
marc conceptual que servisca per a con-
textualitzar el caràcter innovador i experi-
mental de la proposta, així com una major 
adaptabilitat real en les accions a desen-
volupar en el territori.

- És necessària una major interacció entre 
els acords territorials i LABORA en la defi-
nició i concepció d’aquests programes.

- El contingut de l’Ordre que regula els PE 
no informa sobre els mecanismes de valo-
ració i les ponderacions a tindre en comp-
te en la sol·licitud, per la qual cosa hauria 
d’incloure una guia i una escala de valora-
ció per apartats. Una millor i més clara de-
limitació dels elements a valorar perme-
tria una major precisió en les sol·licituds 
i un ajust més rigorós amb els objectius 
dels PE.

- La valoració dels nous PE podria inclou-
re indicadors d’èxit sobre objectius previs 
alineats amb la proposta del PE o direc-
trius genèriques de la convocatòria.

- Es considera necessari un mecanisme 
o servei formal, per part de LABORA, que 
permeta orientar als responsables de la 
presentació de propostes sobre els objec-
tius i els continguts dels PE.

- Seria convenient establir un conjunt de 
prioritats sobre la base dels resultats dels 
diagnòstics territorials, que servisquen 
d’orientació als PATE per a determinar les 
àrees d’actuació experimental.

- Pot ser recomanable, tal com s’ha abor-
dat en la segona fase del Avalem Territo-
ri-Universitats, el desenvolupament de 
plans estratègics territorials amb propos-
tes que puguen servir de base a la formu-
lació de futurs PE.

- Seria necessari un període de reflexió en 
el qual participen els diferents agents so-
cials dels PATE (tècnics, polítics, empresa-
ris, sindicats…), per a la fixació de les línies 
temàtiques i els objectius dels següents 
PE en el període en el qual no s’estan exe-
cutant.

- Hauria d’existir en la convocatòria una 
definició de les característiques que ha de 
tindre la memòria tècnica que s’entrega a 
la finalització dels PE.

- A causa del caràcter innovador i experi-
mental d’aquests programes, seria conve-
nient que tingueren una continuïtat pluri-
ennal, ja que actualment, les convocatòries 
anuals tenen períodes reals d’execució de 
sis mesos. Es tractaria de superar el que 
es concep com a projecte (curt termini), 
per a aconseguir reforçar i aplicar un pro-
cés (llarg termini).

- Una alternativa a analitzar de cara al 
futur és la possibilitat d’establir el finan-
çament dels projectes experimentals mit-
jançant la signatura de convenis entre LA-
BORA i cada acord territorial.

- Seria convenient que els PATE puguen dis-
posar d’infraestructures pròpies, ja que és 
difícil realitzar projectes innovadors si úni-
cament es financen les despeses de perso-
nal. En els PATE en els quals existeix una 

estructura territorial de desenvolupament a 
nivell comarcal o mancomunada la gestió i 
coordinació dels PE està més consolidada. 
Els PATE que han sorgit de les convocatò-
ries públiques recents, necessiten ajustar 
més les propostes i depurar les accions, 
perquè siguen més eficaces i eficients.

- És necessari un mecanisme formal de 
disseny, suport a l’aplicació, seguiment 
i avaluació dels resultats dels projectes, 
mitjançant un conjunt d’indicadors que 
valoren l’impacte territorial dels PE. En 
aquest context, les universitats poden tin-
dre una important contribució mitjançant 
la creació d’un laboratori per a l’Ocupació 
en cadascuna de les tres províncies.

- Seria adequat que els PE presentaren 
un pla de viabilitat que marque la capa-
citat futura de gestionar la supervivència 
del projecte després de la finalització de la 
subvenció del mateix per part de LABORA. 
No es tractaria d’incloure aquest aspecte 
en l’avaluació del caràcter subvencionable 
o no del projecte, però serviria d’orientació 
perquè els promotors introduïsquen cri-
teris d’eficiència i oportunitat que poden 
contribuir al fet que els projectes es redi-
rigisquen a propostes de valor reals que 
facen que la finalització de les activitats no 
supose una ruptura en la lògica del desen-
volupament econòmic local.

- Els PE han de contribuir a fomentar la 
consolidació de les xarxes territorials in-
ternes i el paper actiu dels agents socials, 
i estimular l’activitat dels PATE i la seua 
visibilitat.

- Millora de la comunicació en les pròxi-
mes convocatòries, mitjançant l’explicació 
del projecte que s’està realitzant i de l’or-
ganisme o entitat que l’executa.

- La definició d’orientacions i estratègies 
que estimulen la participació de diferents 
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4. SEGUIMENT 
I AVALUACIÓ 

DELS PROJECTES 
EXPERIMENTALS A 

CASTELLÓ

stakeholders, com per exemple centres 
formatius, associacions empresarials o 
sectorials…

- El desenvolupament dels PE ha de fo-
mentar de forma estable la generació de 
sinergies i l’intercanvi d’informació i d’ex-
periències entre els PATE entre si i amb 
LABORA, mitjançant reunions, trobades, 
fòrums i seminaris.

- Seria convenient intentar dotar d’oficia-
litat als cursos i carnets oferits pels PE, ja 
que això contribuiria a millorar l’ocupabi-
litat.

P
en

ís
co

la



4948

SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

PROJECTE EXPERIMENTAL

PACTE TERRITORIAL PER AL 

DESENVOLUPAMENT LOCAL I L’OCUPACIÓ 

PLANA ALTA NORD 

1.- INTRODUCCIÓ. DELIMITACIÓ TERRITORIAL 
CONSORCI PACTE LOCAL CASTELLÓ

Municipis participants en el PATE Plana Alta 
Nord: Benicàssim, Benlloc, Cabanes, Orpesa, la 
Serra d’en Galceran, Torreblanca, la Torre d’en 
Doménec, la Vall d’Alba i Vilanova d’Alcolea.

Projecte Experimental: PLA DE COOPERACIÓ 
TERRITORIAL PER Al FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
I LA DIVERSIFICACIÓ EN EL SECTOR 
TURÍSTIC. FENT TERRITORI

Objectiu: reforçar la capacitat del sector turístic 
per a la creació d’ocupació i activitat econòmi-
ca sostenible, que permeta fer front als reptes 
identificats en el diagnòstic: estacionalitat, poca 
diversitat en l’oferta, falta de cooperació i falta 
de formació dels recursos humans.

Aquest objectiu s’expressa en tres nivells: 

• Institucional: coordinació recursos d’infor-
mació i promoció turística.

• Empresarial: creació d’oferta complemen-
tària i integració de productes.

• Social: donar a conéixer el projecte i contri-
buir a la idea de “FENT COMARCA”.

El PATE Plana Alta Nord s’articula orgànica-
ment a través d’un Consell Rector, que ha sigut 
l’encarregat de gestionar la subvenció del PE 
vigent. Formalment la gestió del PE ha recaigut 
a l’ajuntament de Cabanes.

2.- PROCÉS

El pacte PA es va constituir a partir de l’opor-
tunitat que va representar el projecte AVALEM. 
Com a antecedent immediat del pacte, els mu-
nicipis que l’integren havien format un grup 
d’estudi sobre projecció turística com a munici-
pis de l’entorn de l’aeroport de Castelló. L’estra-
tègia pretenia integrar als municipis d’interior 
en una dinàmica de creixement del turisme a 
partir de la posada en marxa de l’aeroport i les 
possibilitats d’arribada de nous turistes. De fet, 
el PE suposa una certa continuació d’aquest es-
tudi que analitzava els recursos turístics exis-
tents en el territori, i la potencialitat de l’aero-
port com a entrada de nous visitants i els seus 
efectes quant a despesa potencial segons tipo-
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logies de turista habitual en la Comunitat Valen-
ciana menys present en l’àrea del PATE.

Una vegada constituït del PATE, i realitzat el 
procés de diagnòstic territorial (AVALEM 2017); 
la següent actuació ha sigut el dissenyat del PE 
des del propi pacte. Al mateix temps que s’ini-
ciava el present PE, el PATE es va dotar d’una 
organització formal a través del Consell Rector 
al gener de 2018. Així doncs, podem afirmar 
que la proposta del PE respon completament 
al procés de diagnòstic, amb especial atenció al 
determinat en els fòrums de participació ciuta-
dana.

El projecte es desenvolupa sense la intervenció 
de LABORA en cap de les seues fases. S’estima 
com molt bona la relació entre els tècnics del 
pacte Plana Alta Nord amb LABORA. De fet, LA-
BORA, igual que AEROCAS i el IIDL-UJI, formen 
part del Consell Rector en qualitat d’assessors 
en les deliberacions del PATE.

Les accions realitzades amb anterioritat se 
circumscrivien a l’àmbit municipal amb finan-
çament preferent dels propis ajuntaments, i si 
escau de col·laboració d’altres institucions (LA-
BORA quant a ocupació). Una part majoritària 
de projectes previs estaven vinculats a activi-
tats relacionades amb el turisme (en línia amb 
l’actual PE). Una vegada creat el PATE, el prin-
cipal projecte del territori ha sigut el Diagnòstic 
Territorial Plana Alta Nord.

El funcionament del PE està regulat per un re-
glament que delimita les actuacions del PATE. 
Quant a les actuacions del PATE (centrades en 
aquest PE), s’ha tingut en compte, com a punt 
de partida, un criteri de repartiment entre tots 
els municipis integrants del pacte (en aquest 
sentit, el catàleg de recursos turístics s’aplica 
a la totalitat de municipis atés l’interés de cada 
recurs). El sistema de participació tècnica per-
met la discussió i resolució de conflicte dins de 
l’estructura del pacte.

3.- APLICACIÓ Al TERRITORI

Des del punt de vista del territori, l’element cen-
tral al qual fer front és el problema derivat de 
l’especialització turística amb un vessant d’alta 
estacionalitat i la dificultat per a generar ocu-
pació de qualitat com a resultat directe de la 
temporalitat de l’ocupació. Aquest problema és 
major en els municipis més turístics, però es fa 
extensible al conjunt del PATE en el moment en 
què es pretén posar en valor la potencialitat tu-
rística del territori, incrementar el model turís-
tic de sol i platja a altres segments de despesa i 
sumar nous municipis com a punt de destinació 
de turistes i activitats de turisme (gastronomia, 
cultural, esport, naturalesa, etc.). En resum, si 
l’objectiu és convertir el conjunt del territori 
Plana Alta Nord en una destinació turística in-
tegral, el problema d’estacionalitat i ocupació 
temporal es fa extensible a la totalitat de mu-
nicipis; igual que succeeix amb les estratègies 
per a fer-los front.

El PE pretén actuar des de tres plans diferents:

1. Identificació de recursos turístics per al 
conjunt del territori (mapa recursos) i co-
ordinació dels mateixos integrant diferents 
tipologies (interior-costa, platja-altres per-
fils complementaris).

2. Valorització del producte conjunt. Produc-
tes complementaris i identificació de nín-
xols de mercat.

3. Acompanyament a iniciatives emprenedo-
res relacionades amb el producte turístic 
integral.

Els objectius identificats d’acord amb les en-
questes realitzades han sigut:

- Desenvolupament de noves activitats pro-
ductives 

- Foment de l’autoocupació 

- Foment de les iniciatives d’economia social 
i cooperativa 

- Modernització de les activitats productives 
existents 

- Millora de les fonts d’informació dels actors 
del territori (especialment quant a oportu-
nitats de negoci, capacitats i relacions dels 
actors susceptibles de ser aprofitades) 

- Desenvolupament o millora de les xarxes 
socioeconòmiques 

- Desenvolupament o millora de les xarxes 
socials, polítiques i culturals 

- Desenvolupament o millora del sector de 
serveis avançats a les empreses, centres 
de formació, tecnològics i universitats 

- Desenvolupament o millora de les relaci-
ons de les administracions públiques i els 
actors del PATE en general amb el sector 
de serveis avançats a les empreses, cen-
tres de formació, tecnològics i universitats 

- Desenvolupament de noves formes de re-
lació entre actors diferents 

- Desenvolupament de noves formes de re-
lació entre persones pertanyents al mateix 
col·lectiu 

- Desenvolupament d’innovacions tecnològi-
ques i organitzatives 

En l’actual fase del PE, l’objectiu central consis-
teix a generar el mapa de recursos i iniciar el 
disseny de productes complementaris; pel que 
no té efectes directes sobre actors individuals. 

La contribució del PE al desenvolupament de 
noves activitats i millora de les existents és en 
aquesta primera fase feble. Es considera que 
els resultats es produiran en pròxims exercicis.

El PE parteix des de l’objectiu d’integració del 
territori, i això implica no solament una qüestió 
geogràfica entre costa i interior, sinó que afecta 
a un ampli nombre d’activitats complementà-
ries i no relacionades directament amb el tu-
risme. El turisme es planteja com una activitat 
transversal en el territori i actua com a element 
aglutinador sobre el qual pivoten la majoria de 
les restants activitats (especialment en muni-
cipis costaners). Cal tindre en compte que un 
dels objectius del PE és generar oferta d’altres 
productes turístics, la qual cosa es tradueix a 
incorporar indirectament altres sectors d’acti-
vitat (agricultura, comerç, artesania…).

La transformació del sistema productiu va en 
el sentit d’una millora cap a activitats de major 
valor afegit. D’altra banda, i en intentar ampli-
ar la gamma de productes des del sol i platja a 
altres opcions (naturalesa, esport, gastronomia, 
etc.) gana en importància la sensibilitat cap al 
desenvolupament sostenible.

El PE té com a objectiu contribuir a la idea de 
“FENT COMARCA”. De les entrevistes es dedueix 
que aquest objectiu ha sigut un dels resultats 
obtinguts (sobretot a nivell tècnic i institucio-
nal). No obstant això, de moment no s’ha produït 
una completa integració del projecte en l’àmbit 
social amb la població local (fet que no afecta a 
la comesa del PE).

El PE ha contribuït a millorar les relaciones cos-
ta-interior de forma molt alta i ha permés ator-
gar major valor al component territori.

El component d’innovació del PE es manifesta 
per l’actuació conjunta a nivell supramunicipal, 
amb la intenció de generar recursos turístics 
que amplien l’oferta existent en el territorial 
(incorporant municipis), en l’estacional (reduint 
amb això la temporalitat) i en la tipologia del 
turisme (amb oferta complementària i alter-
nativa al model de sol i platja). És a dir, creant 
elements nous en el territori a partir de la coo-
peració entre municipis.
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Innovació tecnològica: mapa de recursos.

Innovació organitzativa: gestió conjunta de tots 
els municipis.

La innovació es complementa amb el suport 
a l’emprenedoria en oferta turística comple-
mentària, no solament pel que suposa de nous 
productes, sinó també pel fet d’afavorir la inte-
gració d’altres sectors d’activitat i altres terri-
toris, amb nous productes, noves activitats tu-
rístiques (models turístics), i amb la detecció de 
nínxols de mercat que permeten incrementar 
el nombre de turistes, i sobretot el valor afegit 
sectorial.

4.- PARTICIPACIÓ DE ACTORS SOCIALS

La participació de sindicats com a actors so-
cials territorials s’articula amb una participa-
ció puntual en els debats sobre actuacions del 
PATE i amb l’assistència a reunions formals 
convocades per l’òrgan gestor. Malgrat un grau 
d’implicació baix, es considera que existeix una 
bona sintonia quant a la col·laboració sindical 
en el PATE.

Les organitzacions empresarials estan també 
presents en el procés del PE, si bé la seua par-
ticipació es limita a consultes i disposició a col-
laborar amb el treball de dissenyar un mapa de 
recursos. El paper de l’empresa, especialment 
pel que fa a l’emprenedoria de nous productes 
turístics, és una peça clau en l’èxit del PE a mit-
jà i llarg termini. Aquesta consideració cap a les 
empreses apareix ja recollida en el diagnòstic 
territorial i es repeteix en el desenvolupament 
del PE; si bé, les organitzacions empresarials 
mostren una presència institucional baixa.

Com s’ha indicat anteriorment, el pacte Plana 
Alta Nord compta amb la participació en el Con-
sell Rector de representants del IIDL-UJI, l’ae-
roport de Castelló (AEROCAS) i LABORA com a 
assessors externs.

5.- VALORACIÓ DELS ACTORS SOBRE EL PE 

El PE ha permés posar en contacte recursos 
turístics diversos del territori pacte Plana Alta 
Nord. La valorització dels recursos s’obté per 
la via d’incorporar-los (una vegada es pose a la 
disposició de les empreses el mapa de recur-
sos) dins de l’oferta conjunta (complementària) 
en el territorial, estacional i de manera turística 
(tipologia).

La segona fase del PE se centrarà en l’activació 
de recursos identificats, valorització d’aquests, 
i en l’acompanyament empresarial de noves ac-
tivitats i models turístiques.

Hem d’assenyalar que un dels principals objec-
tius del PE consisteix en la pretensió de crear 
llaços territorials entre els municipis del PATE, 
la qual cosa es correspon amb la idea de FENT 
COMARCA expressada en el PE i que recull una 
de les principals propostes del diagnòstic ter-
ritorial. Això és, prenent com a punt de partida 
el PATE avançar en la creació d’una espècie de 
subcomarca amb identitat pròpia centrada en el 
paper del turisme com a activitat principal.

6.- VALORACIÓ FINAL SOBRE EL PE PER 
L’EQUIP DE TREBALL IIDL-UJI

És important assenyalar que el PE manté una 
coherència perfecta amb el que ha sigut el 
procés de diagnòstic, amb els resultats de les 
Fòrums Ciutadans i amb les propostes d’actu-
ació resultants del diagnòstic. Aquesta coin-
cidència és important a l’hora de valorar la 
intencionalitat del PE i l’adequació al territori, 
per la qual cosa la valoració global del PE és 
molt positiva.

El PE està ajudant a crear territori L’estratègia 
de FENT COMARCA és molt encertada dins de 
l’estratègia del PATE. El concepte mateix d’inte-
grar l’oferta turística sectorial i territorialment 
va de la mà de l’objectiu central expressat en 
FENT COMARCA.

Quant a punt crítics a considerar, entenem que 
el principal aspecte a vigilar es produirà en el 
moment de crear nous productes turístics i el 
risc que aquests se centren en localitats cos-
taneres i que no incorporen les opcions que 
ofereix la zona d’interior. Sobre aquest tema, i a 

pesar que el seu desenvolupament estarà con-
dicionat per la iniciativa emprenedora, el PATE 
es troba obligat a dissenyar mecanismes (con-
dicions tècniques en cas d’ajudes a noves inici-
atives) que premien les propostes que integren 
al territori.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

PROJECTES EXPERIMENTALS

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ 

(PATE) DE LA PLANA BAIXA 

1.- INTRODUCCIÓ. DELIMITACIÓ TERRITORIAL 
PATE PLANA BAIXA

Municipis participants: Alfondeguilla, Almenara, 
Artana, Eslida, la Llosa, la Vall d’Uixó, la Vilave-
lla, Nules, Moncofa i Xilxes.

El PATE Plana Baixa s’articula orgànicament a 
través d’un Consell Rector, la Comissió Perma-
nent de Direcció i un Comité Assessor. El PATE 
ha presentat Projectes Experimentals (PE) tant 
per a la convocatòria de 2016 com per a les dos 
posteriors, havent-se-li concedit el finançament 
corresponent en les tres ocasions.

Encara que els Projectes Experimentals puguen 
presentar diferències de matís en cadascuna 
de les convocatòries, en general pot afirmar-se 
que s’ha anat produint un procés de concreció 
(tant en els objectius com en línies d’actuació) 
a mesura que ha anat passant el temps, però 
amb una línia central molt clara i que s’ha man-
tingut en totes les convocatòries.

En qualsevol cas, el present document se cen-

tra exclusivament en els Projectes Experimen-
tals iniciats i conclosos, això és, en els referits a 
les convocatòries EMPACE 2016 i 2017.

Projecte Experimental: HUB DE LA PLANA 
BAIXA

Un HUB és un punt de trobada/intercanvi/ins-
piració per a emprenedors, on es crea un eco-
sistema favorable per a les activitats d’empre-
nedoria.

Objectiu: Foment de l’emprenedoria innovado-
ra i especialitzada en competències digitals, i 
potenciació de nous eixos innovadors en l’acti-
vitat turística i agroalimentària.

Aquests objectius generals es concreten en les 
següents línies: 

• Consolidar l’ecosistema de “innovació del 
coneixement” a tots els nivells, cap a la So-
cietat del Coneixement.

• Promoure la interconnexió i cooperació 
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mitjançant sinergies d’emprenedors i em-
preses per mitjà del networking en el HUB 
d’emprenedors.

• Promoure el desenvolupament de tecnolo-
gies innovadores a través de les TIC.

• Donar suport íntegrament a l’emprenedor, 
mitjançant l’acompanyament i ensenya-
ment individualitzat durant el primer any 
de constitució de l’empresa.

• Crear xarxes d’interconnexió entre empre-
nedors i empreses.

2.- PROCÉS

El Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana 
Baixa es va constituir pels huit municipis funda-
dors el deu de setembre de 2009 (fins a juny de 
2016 no s’incorporen Artana i Eslida), amb l’as-
sistència de les centrals sindicals UGT i CCOO i 
les patronals CEC i CEPYMEC.

Des de la seua constitució el PATE ha vingut de-
senvolupant diversos projectes (Escoles Taller, 
Salari Jove, EMPACT, EMPACE) amb el suport 
econòmic de l’administració pública autonòmi-
ca, encara que també ha de ressenyar-se la re-
alització d’altres actuacions en matèria d’ocu-
pació provinents d’iniciatives exclusivament 
locals o provincials (via Diputació Provincial).

Fruit dels diferents diagnòstics realitzats, en 
2016 es va elaborar el Pla d’Acció del Pacte Ter-
ritorial per l’Ocupació La Plana Baixa sota la de-
nominació Terra Integradora. A això li va seguir 
en 2017 el Diagnòstic Territorial dut a terme 
dins de la iniciativa Avalem Territori de LABORA.

Amb tota aqueixa informació, i considerant ple-
nament vigent el Pla d’Acció del PATE així com 
el Diagnòstic Territorial, s’han vingut presen-
tant els diferents Projectes Experimentals que 
ara s’avaluen. 

Així doncs, els  PE van ser dissenyats des del 

Pacte per part de les institucions presents en 
el PATE Plana Baixa, ajustant-se plenament al 
procés de diagnòstic abans ressenyat i a les se-
ues principals conclusions (així com als requi-
sits de la convocatòria), i adaptant-se en cada 
període temporal al grau d’avanç aconseguit en 
les línies estratègiques marcades per a cadas-
cuna de les anualitats desenvolupades. Malgrat 
l’escassa intervenció de LABORA en l’elabora-
ció dels PE, la consideració generalitzada és 
que ha existit una bona relació entre els tècnics 
del Pacte i LABORA.

En el funcionament del PE s’ha tingut en compte 
determinats criteris de repartiment entre tots 
els municipis integrants del pacte, intentant així 
que els resultats del projecte es traslladen a la 
totalitat del territori.

El sistema de participació tècnica a l’hora d’exe-
cutar el PE ha permés la participació de tècnics 
pertanyents a diferents institucions i entitats de 
l’àrea. Igualment, cal assenyalar la participació 
d’altres actors socials en el procés d’elaboració 
del projecte.

3.- APLICACIÓ Al TERRITORI

L’espai definit pel PATE Plana Baixa presenta 
una problemàtica relacionada amb l’hetero-
geneïtat del propi territori analitzat (municipis 
costaners i d’interior, urbans i rurals, agraris i 
industrials o turístics, etc.), un cert envelliment 
de la població i creixement poblacional baix, un 
elevat pes de l’activitat agrària tradicional així 
com de la indústria ceràmica i de l’activitat co-
mercial, una escassa presència d’actituds inno-
vadores entre els agents econòmics i socials i 
un sector turístic encara infra-desenvolupat.

Des del punt de vista del territori el PE pretén 
fomentar l’emprenedoria innovadora, afavorir 
l’activitat turística coordinant-la a nivell supra-
municipal, posar en valor i aprofitar el patri-
moni cultural i natural de la zona i innovar en 
l’agricultura i el sector agroalimentari. I tot això 
des de la perspectiva de les competències digi-

tals, les TIC i intentant generar unes sinergies 
entre la zona litoral i interior del PATE ara pràc-
ticament inexistents.

Els objectius identificats d’acord amb les en-
questes realitzades han sigut: 

1. Millora de la formació i de les competènci-
es tècniques i professionals d’aturats, tre-
balladors, directius empresarials, d’altres 
col·lectius o de la població en general.

2. Desenvolupament de noves activitats pro-
ductives. 

3. Foment de l’autoocupació.

4. Foment de les iniciatives d’economia soci-
al i cooperativa. 

5. Modernització de les activitats productives 
existents. 

6. Millora de les fonts d’informació dels ac-
tors del territori (especialment quant a 
oportunitats de negoci, capacitats i relaci-
ons dels actors susceptibles de ser apro-
fitades).

7. Desenvolupament o millora de les xarxes 
socioeconòmiques.

8. Desenvolupament o millora de l’associaci-
onisme en matèria socioeconòmica.

9. Desenvolupament o millora de les xarxes 
socials, polítiques i culturals. 

10. Desenvolupament o millora de l’associaci-
onisme en matèria soci-polític-cultural. 

11. Desenvolupament o millora del sector de 
serveis avançats a les empreses, centres 
de formació, tecnològics i universitats. 

12. Desenvolupament o millora de les relaci-
ons de les administracions públiques i els 

actors del PATE en general amb el sector 
de serveis avançats a les empreses, cen-
tres de formació, tecnològics i universitats. 

13. Desenvolupament de noves formes de re-
lació entre actors diferents.

14. Desenvolupament de noves formes de re-
lació entre persones pertanyents al mateix 
col·lectiu. 

15. Desenvolupament d’innovacions tecnolò-
giques i organitzatives.

Quant als resultats que ja poden constatar-se, 
fruit dels PE duts a terme, podríem assenyalar:

Constitució de la Comissió Tècnica de Turisme, 
generant-se una sèrie de protocols d’actuació i 
millorant considerablement les sinergies entre 
els tècnics dels municipis del PATE, amb el que 
s’han constituït xarxes formals entre els actors 
del territori. Associat a l’anterior s’ha creat una 
marca pròpia registrada sota l’apel·latiu “Cas-
telló Sud Mediterrani”, s’han elaborat Agendes 
d’Activitats comunes en àmbits tan dispars com 
la cultura, l’oci o l’esport, i s’ha cursat invitació 
per a integrar-se en la comissió tant al Parc 
Natural de la Serra de’Espadà com a ASHOTUR 
(Associació Provincial d’Empresaris d’Hosta-
leria i Turisme de Castelló).

Constitució de la Comissió Tècnica de Promo-
ció Econòmica i Ocupació, amb representants 
de tots els municipis i entitats que conformen 
el Consorci Gestor del PATE i amb objectius en 
part similars a l’abans citada Comissió Tècnica 
de Turisme. Encara que aquesta se centra en 
aspectes de promoció de l’autoocupació i les 
noves activitats econòmiques, en definitiva es 
pretén coordinar als tècnics i polítics de les en-
titats del Consorci per a generar sinergies i xar-
xes formals entre aquests agents.

Pla de Formació Agrària: Jornada Tècnica d’Es-
pecialització en matèria de creació d’empre-
ses agroalimentàries; Jornada de claus per a 
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comercialitzar amb èxit els productes agroali-
mentaris.

Participació en fòrums institucionals i fires: 
participació en Focus Pime i Emprenedoria Co-
munitat Valenciana 2018 (Turisme Sostenible).

Participació en el Focus Group de l’IVACE (Insti-
tut Valencià de Competitivitat Empresarial) per 
a la gestió de projectes d’inversió i reinversió 
des de l’administració local i regional.

L’ajuntament de la Vall d’Uixó està preparant 
les instal·lacions d’un viver d’empreses que po-
drien convertir-se en l’espai en què se situe el 
HUB.

L’ajuntament de Nules ha posat en marxa un 
“formiguer d’empreses” (NATIU) amb finança-
ment i patrocini per part d’empreses privades, 
comptant ja amb deu iniciatives empresarials 
instal·lades en aquest.

La contribució dels PE al desenvolupament de 
competències o habilitats per part dels diferents 
actors individuals es base en la idea central que 
un HUB és diferent al típic viver d’empreses. I 
això en la mesura en què es pretén oferir un en-
senyament individualitzat que incloga estudis de 
viabilitat, finançament, fiscalitat i màrqueting així 
com formació i acompanyament en àmbits com 
la tributació, exportació, idiomes, etc.

Els PE pretenen contribuir al desenvolupament 
de noves activitats productives tant en fomen-
tar l’emprenedoria i l’autoocupació com en ac-
tuar sobre activitats ja existents plantejant no-
ves oportunitats de negoci per a aquestes. 

La coordinació entre les diferents administra-
cions locals implicades per a conjuminar els 
recursos turístics disponibles (en el litoral però 
també a l’interior) i amb això llançar productes 
turístics conjunts seria un bon exemple d’això. 

De la mateixa manera, les activitats de formació 
en l’àmbit de la creació de noves empreses i co-

mercialització de nous productes agroalimen-
taris persegueixen aqueix mateix objectiu, així 
com el projecte de construcció d’un “obrador 
alimentari artesà compartit” per a atendre les 
necessitats dels emprenedors del sector agro-
alimentari.

D’altra banda, un dels resultats més evidents 
(manifestats reiteradament en els diferents 
qüestionaris remesos als principals agents ter-
ritorials implicats) ha sigut la millora, ampliació 
i major formalització i coordinació dels contac-
tes entre els diferents tècnics locals. A més, les 
diferents activitats de formació programades o 
ja realitzades redunden en la creació d’una xar-
xa de contactes entre emprenedors i altres col-
lectius laborals anteriorment desconnectats. 
En definitiva, els PE estan promovent l’aparició 
i desenvolupament de xarxes tant formals com 
informals en el territori del PATE.

Quant al component d’innovació del PE, aquest 
ve referit tant a la nova idea de la constitució 
d’un HUB d’emprenedors a la Plana Baixa (di-
ferenciant-se així dels mers vivers d’empreses 
presents ja en altres municipis) com a l’èmfasi 
que els projectes estan mostrant en la utilit-
zació per part d’empreses i emprenedors dels 
noves tecnologies, mitjans digitals, apps i, en 
general, les noves TIC.

4.- PARTICIPACIÓ DE ACTORS SOCIALS

La participació d’altres actors socials ha sigut 
escassa, si bé la interacció amb institucions 
com a sindicats, Cambra de Comerç, etc. ha 
contribuït a la determinació dels objectius del 
Projecte Experimental.

D’altra banda, en tractar-se d’un PATE amb una 
estructura relativament consolideu i que ja ha 
mostrat experiència  en el desenvolupament de 
projectes similars, és raonable assenyalar que 
els actors presents en els òrgans rectors del 
Pacte han jugat un important paper en la fixació 
dels aspectes més rellevants del Projecte HUB 
Plana Baixa.

5.- VALORACIÓ DELS ACTORS SOBRE EL PE 

En general, els actors territorials consultats va-
loren de manera molt dispar tant la implemen-
tació com els resultats presents i futurs dels PE.

Bàsicament, es considera molt interessant i en-
certada la línia de treball oberta amb els pro-
jectes però també es pensa que encara no s’han 
dut a terme accions suficients per a valorar el 
major o menor grau d’èxit de la iniciativa. 

En aqueix sentit, una dels suggeriments apor-
tada seria la de considerar la possibilitat de 
projectes pluriennals. Això reduiria considera-
blement algun dels problemes tant tècnics com 
operatius detectats en el format actual de les 
convocatòries dels PE (problemes quant als 
terminis d’execució dels projectes i el solapa-
ment d’alguns d’ells, problemes pressuposta-
ris, amb les bases de la convocatòria, la impos-
sibilitat de crear una bossa de candidats per a 
així aprofitar l’experiència del personal que ja 
tinga coneixement del projecte, etc.).

6.- VALORACIÓ FINAL SOBRE EL PE PER 
L’EQUIP DE TREBALL IIDL-UJI

El PATE de la Plana Baixa afronta problemes 
associats a l’heterogeneïtat interna, cert enve-
lliment de la població i especialització en acti-
vitats “madures” (activitat agrària tradicional, 
turisme de sol i platja, etc.), definits de manera 

clara en els diagnòstics previs realitzats.

Per aqueix motiu el PE “HUB Plana Baixa” s’ha 
concebut de manera que fomente l’emprene-
doria i, en general, les actituds innovadores i 
l’adaptació a les noves tecnologies fins i tot de 
les activitats més tradicionals (ja presents en el 
territori). Amb això es pretén crear un nou teixit 
innovador i actualitzar el ja existent. 

El principal resultat obtingut per les diferents 
convocatòries de PE ve  referit a la consolida-
ció de xarxes internes de comunicació entre els 
actors locals del territori, sobretot en l’àmbit de 
l’activitat turística. Així, la Comissió Tècnica de 
Turisme s’ha mostrat com un element verte-
brador amb molt bones perspectives de futur.

No obstant això s’ha avançat menys en la creació 
d’un HUB d’emprenedors, si bé és cert que la prò-
xima finalització de les obres que està duent a ter-
me l’Ajuntament de la Vall d’Uixó permetrà avan-
çar en aquest camí. També contribuiria a això la 
posada en marxa de convocatòries pluriennals en 
l’àmbit dels PE, ja que permetria dotar de major 
continuïtat a la part laboral tècnica dels projectes.

Amb tot, es considera que s’han complit raona-
blement els objectius inicialment fixats pels suc-
cessius Projectes Experimentals presentats.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

PROJECTES EXPERIMENTALS

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ (PATE) 

DE LA MANCOMUNITAT ESPADÁN-MIJARES (MEM) 

1.- INTRODUCCIÓ. DELIMITACIÓ TERRITORIAL 
MEM

Municipis participants: Ahín, Alcudia de Veo, Ar-
gelita, Ayódar, Espadilla, Fanzara, Fuentes de 
Ayódar, Ribesalbes, Suera, Tales, Toga, Torralba, 
Torrechiva, Vallat i Vilamalur.

La Mancomunitat Espadán-Mijares es va crear en 
1991, per la qual cosa no es tracta d’un PATE creat 
a partir del projecte AVALEM i disposen d’una in-
fraestructura prèvia. No obstant això, i per la per-
tinença d’alguns municipis amb el consorci Pacte 
Ceràmic, la MEM no va participar en 2017 en el 
procés d’elaboració d’informes de diagnòstic. En 
aquest sentit, indicar que el diagnòstic territorial 
de l’espai de la MEM es va fer a través de l’equip 
de treball del IIDL-UJI, que va delimitar la zona 
d’estudi als municipis de la comarca de l’Alt Mija-
res que no formaven part d’altres PATE.

Projecte Experimental: PROJECTE EXMEN

Objectiu: Amb l’objectiu últim d’ancorar al ter-
ritori a la població de la MEM, s’han assenyalat 
tres objectius.

1. Facilitar la formació homologada en 
treball amb motoserra a persones lliga-
des al sector forestal (nivell de compe-
tència ECC1 o ECC2 en Certificat Euro-
peu de Motoserra o European Chainsaw 
Certificate), seleccionant de els més 
qualificats, als qui es formarà (nivell de 
competència ECC3) per a poder exercir 
en un futur de formadors de motoser-
res en el centre que es pretén crear.

2. Acreditar un Centre de Formació Ho-
mologat en matèria de motoserra, 
convertint-lo en l’únic amb aqueixes 
característiques a la Comunitat Va-
lenciana (el centre ha de ser acreditat 
per l’Agència Nacional de la EFESC, 
European Forestry and Environmental 
Skills Council, després de ser auditat).

3. Addicionalment es pretén aconseguir 
una caracterització clara del Parc Na-
tural de la Serra d’Espadà i la seua 
àrea d’influència, aclarint també la 
situació cadastral i registral dels ter-
renys no urbans dels municipis.
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Aquests objectius es concreten en dues línies 
de treball: 

La primera línia de treball, la Formació Homo-
logada (normativa europea) en la matèria mo-
toserradora per a professionalitzar el sector 
forestal, enfortir les competències professio-
nals, incrementar la salut i la seguretat laboral 
dels motoserradors, afavorir la mobilitat de les 
persones, i fomentar i promoure l’aprenentatge 
permanent i el desenvolupament professional 
continu. S’aspira a afavorir la inserció laboral 
d’aquest col·lectiu forestal en utilitzar els es-
tàndards mínims europeus (ECS) de formació. 
Posteriorment, es pretén l’acreditació d’un Cen-
tre de Formació homologat en matèria motoser-
radora únic en la Comunitat Valenciana i que en 
un futur puga autofinançar-se, a l’haver format 
prèviament a un nombre determinat de perso-
nes que passen a ser els formadors del centre. 
S’ofereixen cursos de formació teòric-pràctica 
(inicialment amb Formadors Forestals externs) 
així com la possibilitat d’obtindre els certificats 
europeus (en traslladar a la zona als examina-
dors acreditats) dels dos primers nivells. Amb 
posterioritat se seleccionarà als més qualificats 
per a realitzar el tercer nivell i convertir-los en 
el professorat del Centre de Formació.

La segona línia de treball, amb el material ve-
getal que apareix com a residu després de les 
pràctiques desenvolupades, en funció dóna la 
Decisió 406/2009/CE del Parlament Europeu 
i del Consell de 23 d’abril de 2009 (sobre l’es-
forç dels Estats membres per a reduir les seues 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle) i a fi de 
complir els compromisos adquirits per la Comu-
nitat Valenciana fins al 2020, es pretén obtindre 
un sistema energètic eficient i sostenible des del 
punt de vista econòmic, social i mediambiental 
utilitzant la biomassa forestal residual com a 
font d’energia renovable per a proveir d’energia 
tèrmica  a un hospital públic de la província.

El PATE dels municipis de la Mancomunitat Es-
padán-Mijares compta amb l’estructura admi-
nistrativa pròpia i disposa d’àmplia experiència 

en el lideratge i gestió de projectes de molt va-
riades característiques finançats per diferents 
administracions.

2.- PROCÉS

Durant la realització del diagnòstic territorial 
dut a terme en 2017 per a l’àrea de l’Alto Mi-
jares es va constatar l’absència d’un Pacte o 
Acord Territorial per a l’Ocupació (*PATE) en els 
quinze municipis del territori analitzat. No obs-
tant això, ja es va confirmar en aquell moment 
l’existència de la MEM com a entitat pública de 
caràcter supramunicipal que incloïa (juntament 
amb altres territoris de la Plana Baixa) una 
xicoteta part de l’Alto Mijares (prop del 25% de 
la població o de la superfície total).

Així doncs, el projecte que representa el PATE 
s’ha integrat com a part de la mancomunitat en 
considerar-ho una eina útil a l’hora d’acudir tant 
a les convocatòries de Projectes Experimentals, 
com a qualssevol altres que es consideren relle-
vants en l’àmbit territorial de la MEM, i utilitzant 
no solament l’estructura polític-administrativa 
preexistent sinó també l’àmplia experiència de 
la mateixa en aquest tipus de labors. D’aquesta 
manera, PATE i MEM són dues realitats que se 
solapen, si bé l’activitat de la mancomunitat és 
molt més àmplia ja que abasta també aspectes 
no relacionats amb el mercat de treball.

El contingut  i orientació del PE va ser definit 
per les entitats locals presents en la manco-
munitat sense negociació prèvia amb LABORA, 
ajustant-lo als requisits de la convocatòria i als 
diagnòstics territorials previs disponibles (IME-
DES, en l’elaboració de l’Agenda XXI, i IIDL-UJI 
per al projecte AVALEM Territori). Es considera, 
per tant, que el PE respon completament  a ne-
cessitats i propostes recollides en tots dos di-
agnòstics, prestant especial atenció a la millora 
de la formació i ocupabilitat de les persones en 
edat laboral com a forma de mantindre l’arre-
lament al territori de la població de la zona i re-
duir problemàtiques associades a l’envelliment 
i despoblació d’aquest espai. 

De la mateixa manera, es considera que la rela-
ció amb LABORA és bona o molt bona.

Les accions en matèria d’ocupació realitzades 
amb anterioritat tant per part dels municipis 
com per part de la MEM tenien tant un àmbit lo-
cal com supramunicipal, amb finançament pro-
cedent ora dels propis ajuntaments ora d’altres 
institucions públiques (Generalitat Valenciana, 
Diputació).

En el funcionament del PE s’ha tingut en compte 
determinats criteris de repartiment entre tots 
els municipis integrants del pacte, intentant així 
que els resultats del projecte es traslladen a la 
totalitat del territori de la MEM.

El sistema de participació tècnica a l’hora d’exe-
cutar el PE ha permés la participació de tècnics 
pertanyents a diferents institucions i entitats de 
l’àrea. Igualment, cal assenyalar la participació 
d’altres actors socials en el procés d’elaboració 
del projecte.

3.- APLICACIÓ Al TERRITORI

Des del punt de vista del territori el PE pretén 
millorar la formació i ocupabilitat de les per-
sones en edat laboral com a instrument per a 
reduir els problemes relacionats amb l’envelli-
ment i la despoblació del territori, fixant aques-
ta al mateix en generar majors possibilitats 
d’ocupació. 

Els objectius identificats d’acord amb les en-
questes realitzades han sigut (els guions indi-
quen que no s’identifica aqueix objectiu espe-
cífic):

1. Millora de la formació i de les competènci-
es tècniques i professionals d’aturats, tre-
balladors, directius empresarials, d’altres 
col·lectius i/o de la població en general.

2. Foment de l’autoocupació. 
3. Millora de les fonts d’informació dels ac-

tors del territori (especialment quant a 
oportunitats de negoci, capacitats i relaci-

ons dels actors susceptibles de ser apro-
fitades).

4. Desenvolupament o millora de les xarxes 
socioeconòmiques.

5. Desenvolupament o millora de les xarxes 
socials, polítiques i culturals. 

6. Desenvolupament o millora del sector de 
serveis avançats a les empreses, centres 
de formació, tecnològics i universitats. 

7. Desenvolupament o millora de les relaci-
ons de les administracions públiques i els 
actors del PATE en general amb el sector 
de serveis avançats a les empreses, cen-
tres de formació, tecnològics i universitats. 

8. Desenvolupament de noves formes de re-
lació entre actors diferents.

9. Desenvolupament de noves formes de re-
lació entre persones pertanyents al mateix 
col·lectiu. 

El PE se centra en aprofitar la important dotació 
d’un determinat recurs en l’àrea de la manco-
munitat per a oferir oportunitats de formació i 
de negoci a la població en edat laboral d’aquest 
espai. Ja que el territori de la MEM disposa 
d’importants recursos naturals relacionats 
amb les masses arbòries de la Serra d’Espadà 
(i la seua explotació i ús de manera mediambi-
entalment sostenible es converteix en una exi-
gència social), es planteja millorar la formació 
tant d’aquells  l’activitat dels quals ja està rela-
cionada amb el tractament de la biomassa com 
dels qui conceben aquesta formació com una 
oportunitat per a millorar la seua ocupabilitat. 
En definitiva, es tracta de professionalitzar el 
sector forestal al mateix temps que es defineix 
una estratègia d’aprofitament sostenible de la 
biomassa forestal residual al Parc Natural i el 
seu hinterland.

Tant els cursos de formació inicials i la gestió 
per a la realització dels exàmens dels primers 
alumnes, com la posterior creació d’un Centre 
de Formació homologat per a motoserradors, 
contribueix fortament al desenvolupament de 
competències individuals entre els actors par-
ticipants.
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Addicionalment, aquestes noves habilitats i 
l’acreditació consegüent permetran el desenvo-
lupament de noves activitats productives  així 
com la consolidació de les ja existents relaci-
onades amb el tractament i aprofitament de la 
biomassa.

També pot produir-se un impacte sobre acti-
vitats ja existents així com l’aparició de noves, 
en la mesura en què es puga anar consolidant 
l’oferta de formació d’un centre homologat que, 
sent únic en tota la Comunitat Valenciana i un 
dels pocs existents al país (fins al moment tan 
sols a Andalusia s’ha realitzat aquest tipus de 
formació especialitzada homologada per la 
EFESC), puga atraure persones interessades en 
aquest. Tot això pot redundar en múltiples pos-
sibilitats de transformació del model econòmic 
existent fins hui (la dinamització dels espais ru-
rals pot contribuir a la millora de la muntanya 
pública, la creació de noves rutes de senderis-
me, zones d’escalada, etc.).

Sens dubte el Projecte EXMEN està contribuint 
ja a la generació de contactes i de xarxes tant 
formals com informals entre totes les persones 
usuàries d’aquest, tant en l’àmbit de la manco-
munitat com en l’exterior d’aquest. Però també 
ha permés el contacte amb centres de formació 
i investigació de l’exterior de l’àmbit analitzat, 
reforçant vincles tant interns com externs al 
territori.

Quant al component d’innovació del PE, aquest 
ve referit tant a la professionalització d’un sec-
tor (el forestal) que presenta en l’actualitat un 
escàs grau de formació, així com a la constitu-
ció d’un Centre de Formació homologat especi-
alitzat en un tipus d’aprenentatge especialment 
nou al nostre país. A això s’ha d’afegir la pos-
sibilitat de generar un projecte (utilització de 
biomassa forestal residual per a subministrar 
calor  a un hospital públic) també innovador.

4.- PARTICIPACIÓ ACTORS SOCIALS

La participació d’altres actors socials ha sigut 

escassa, si bé la interacció amb els sindicats ha 
contribuït a la determinació dels objectius del 
Projecte Experimental.

D’altra banda, en constituir-se el PATE sobre 
l’estructura ja existent de la mancomunitat, 
els actors presents en els òrgans rectors de la 
MEM han jugat lògicament un important paper 
en la fixació dels aspectes més rellevants del 
Projecte EXMEN.

5.- VALORACIÓ DELS ACTORS SOBRE EL PE 

En conjunt, els actors territorials consultats va-
loren molt positivament tant la implementació 
com els resultats presents i futurs del PE, en 
considerar que dinamitza l’economia de la zona 
(es fomenta el treball autònom, l’aparició de no-
ves empreses i activitats, la professionalització 
d’unes altres ja existents, es posa en valor els 
recursos endògens del territori, s’estableixen 
relacions tant internes com externes, s’aposta 
pel creixement mediambientalment sostenible, 
s’ancora la població al territori, etc.).

No obstant això també s’han assenyalat alguns 
aspectes a millorar, tant en les relacions amb 
LABORA com quant a aspectes concrets de les 
convocatòries (problemes quant als terminis 
d’execució dels projectes i el solapament d’al-
guns d’ells, problemes pressupostaris, amb les 
bases de la convocatòria, la impossibilitat de 
crear una bossa de candidats per a així aprofi-
tar l’experiència del personal que ja tinga conei-
xement del projecte, etc.).

6.- VALORACIÓ FINAL SOBRE EL PE PER 
L’EQUIP DE TREBALL IIDL-UJI

El PATE dels municipis de la Mancomunitat Es-
padán-Mijares afronta problemes relacionats 
tant amb l’envelliment de la població com amb la 
despoblació del territori, definits clarament en els 
diagnòstics previs ja citats en aquest document.

Per això el Projecte Experimental EXMEN s’ha 
concebut de manera que es fomente l’arrela-

ment al territori de la població de la zona, te-
nint en compte la seua proximitat a un espai 
amb una altíssima capacitat d’atracció tant de 
població com d’activitat econòmica (el Districte 
Industrial de la Ceràmica).

Per tant, un projecte que es basa en el desenvo-
lupament endogen (ús i explotació d’un recurs 
abundant com la biomassa) i que treballa per 
a millorar la formació i ocupabilitat de les per-
sones en edat laboral així com per a generar 
noves activitats productives, s’antulla especial-
ment encertat per al territori de la MEM.

I tot això amb independència de les disfuncions 
detectades en les convocatòries tant pels actors 
participants com pels avaluadors, considerant 
que projectes de durada pluriennal s’ajustarien 
en major mesura a les necessitats d’aquest i al-
tres Pactes de similars característiques.

Atés que es considera que s’han complit raona-
blement els objectius inicialment fixats pel P.E., 
la valoració del present Projecte Experimental 
EXMEN resulta positiva per als interessos de la 
societat de la Mancomunitat.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

PROJECTES EXPERIMENTALS

CONSORCI MUNICIPIS CERÀMICS 

(PACTE CERÀMIC)

1.- INTRODUCCIÓ. DELIMITACIÓ TERRITORIAL 
CONSORCI MUNICIPIS CERAMICS

Municipis participants: l’Alcora, Almassora, Bet-
xí, Borriana, Costur, Figueroles, la Pobla Tor-
nesa, Onda, Sant Joan de Moró, Vila-real i Vila-
famés.

Projecte Experimental: EMPRÉN I TRANSMET

Objectiu: Impulsar i facilitar la creació d’em-
preses i el desenvolupament de les mateixa a 
través d’una sèrie de serveis que responguen a 
les diferents inquietuds i necessitats dels em-
prenedors, acompanyant-los en tot l’itinerari 
de creació de l’empresa, des de l’inici de la idea 
fins a la consolidació del projecte empresarial 
generador d’ocupació.

El consorci Municipis Ceràmics compta amb 
estructura administrativa pròpia. La sol·licitud 
i gestió del PE la gestiona la gerent del Pacte, 
es disposa d’una estructura organitzada i alta-
ment professionalitzada.

2.- PROCÉS

El consorci Municipis Ceràmics (Pacte Ceràmic) 
compta amb una tradició prèvia a l’inici d’activi-
tats del projecte AVALEM TERRITORI. El consor-
ci ha passat per diferents èpoques, amb entra-
da i eixida de municipis amb menor implicació 
en l’esdevenir i actuacions del Consorci. 

El projecte experimental “Emprén i Transmet” 
es defineix a partir d’un diagnòstic previ del ter-
ritori i se sustenta en una estratègia prèviament 
consensuada amb els actors clau de l’àmbit ter-
ritorial en estar basat en el Pla d’Acció aprovat 
pel Consell Rector el 3 de juny de 2011 realitzat 
per actors clau en el territori, agents d’ocupació 
i desenvolupament local dels municipis con-
sorciats, els sindicats CCOO, UGT i les patronals 
CEC i CEPYMEC. En el Pla d’Acció es contenen, 
entre altres, els antecedents, l’àmbit geogràfic 
i poblacional del teixit, el teixit empresarial, es-
tadístiques d’evolució del mercat laboral i les 
línies d’acció a desenvolupar i dins d’aquestes, 
una d’elles és la potenciació de l’autoocupació 
i suport a les PIME els objectius de la qual són 
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la promoció, foment i sensibilització cap a l’au-
toocupació com a eixida laboral, el foment de 
la capacitat empresarial innovadora i la diversi-
ficació econòmica facilitant la tramitació d’em-
prenedors PIME. Aquest projecte experimental 
part d’experiències prèvies i no a partir de les 
iniciatives de AVALEM TERRITORI.

3.- APLICACIÓ Al TERRITORI

Des del punt de vista del territori el PE pretén 
dirigir els seus esforços a potenciar l’activitat 
econòmica de la zona, assessorant emprene-
dors desocupats i detectant les principals ne-
cessitats formatives per part del sector em-
presarial, en aquest sentit la funció del PE con-
sisteix a adequar la formació dels treballadors 
a les característiques i necessitats formatives 
dels llocs de treball que es generen. Cal asse-
nyalar, que aquesta aquesta iniciativa és fona-
mental per a reduir la desocupació existent en 
el territori format pel Consorci Municipis Cerà-
mics.

També constitueix un objectiu del PE vincu-
lat amb el propi territori, la creació, a partir del 
PE, d’una web que permeta el manteniment de 
la riquesa empresarial del territori, ja que en 
aquesta web s’ofereix informació sobre l’oferta 
i demanda dels propis negocis empresarials. En 
la pràctica suposa posar en valor la potenciali-
tat econòmica del territori, facilitant l’entrada de 
noves idees i enfocament sobre negocis (empre-
ses) preexistents en els municipis del Consorci.

Segons argumenten els agents entrevistats, en 
aquest territori s’han realitzat actuacions en 
matèria d’ocupació i de projectes experimentals 
per iniciativa pròpia, al marge dels programes 
de LABORA, comptant amb mecanismes de fi-
nançament adequats i sent els ajuntaments les 
fonts de finançament fonamentals, actualment 
es continuen duent a terme aquests projectes 
finançats pels ajuntaments. En els dos últims 
anys el Consorci Municipis Ceràmics no s’ha 
acollit a cap altre programa subvencionat pLA-
BORA fora del pla AVALEM. 

Quant als principals objectius perseguits pels 
diferents projectes experimentals presentats 
es troben els següents:

• Millora de la formació i de les competènci-
es tècniques i professionals d’aturats, tre-
balladors, directius empresarials, d’altres 
col·lectius i/o de la població en general.

• Foment de l’autoocupació.

• Desenvolupament o millora del sector de 
serveis avançats a les empreses, centres 
de formació, tecnològics i universitats.

• Desenvolupament o millora de les relaci-
ons de les administracions públiques i els 
actors del PATE en general amb el sector 
de serveis avançats a les empreses, cen-
tres de formació, tecnològics i universitats.

Segons els agents, la interacció amb LABORA i les 
seues Direccions territorials no és clar que haja 
contribuït a la fixació dels objectius perseguits pels 
projectes experimentals presentats. Encara que 
s’assenyala com a bona la relació establida entre el 
PATE i LABORA, així com la relació establida entre 
el PATE i la Direcció Territorial de LABORA.

Es considera que el diagnòstic territorial si que 
ha influït en el PE de 2017, són més ajustats a 
les necessitats territorials. El contingut final del 
PE respon a la pròpia iniciativa dels actors locals 
del PATE, després d’escoltar els suggeriments 
de LABORA quant als temes més apropiats i 
elegibles. Segons les entrevistes realitzades, el 
contingut del PE s’adequa molt a les necessitats 
i problemes del territori, però es considera que 
s’haurien d’introduir millores en el disseny i de-
finició dels continguts dels PE, sobretot per part 
dels actors socials, sindicats i empresaris.

El PE presentat s’adequa al territori i s’adapta 
a les necessitats dels seus actors principals, ja 
que el seu objectiu primordial és la qualificació 
d’aturats amb la finalitat d’ajustar l’oferta amb 
la demanda de treball.

4.- PARTICIPACIÓ DE ACTORS SOCIALS

Els agents entrevistats assenyalen que la inte-
racció amb sindicats, patronal i altres entitats 
de la societat civil han contribuït a la fixació 
dels objectius dels PE. I aquests objectius guar-
den una relació alta amb la planificació terri-
torial del PATE elaborada en col·laboració amb 
aquests agents. Quant a la posada en marxa i 
el desenvolupament dels projectes, existia una 
definició clara de les responsabilitats i tasques 
de les entitats, serveis o persones participants. 
El pes del seguiment de l’execució del progra-
ma ha recaigut sobre la Gerència del Consorci 
Pacte Ceràmic.

Els PE de Municipis Ceràmics, s’han basat en 
continguts vinculats a la realització de cursos 
de formació i a la recepció d’assessorament 
sobre les oportunitats d’ocupació i la millora 
de les seues possibilitats de relació amb altres 
treballadors.

Per tant, els beneficiaris del programa han sigut 
desocupats, ocupats i població en general, sent 
la distribució en funció dels municipis que for-
men el PATE aleatòria. Les relacions i contactes 
entre els participants del PATE ha millorat en 
el sentit que han millorat els contactes i relaci-
ons per a l’accés a la informació i resolució de 
problemes, per al desenvolupament de l’activi-
tat productiva i la millora de la competitivitat de 
les empreses, i per a la consecució d’un lloc de 
treball o la millora d’aquest.

El perfil dels participants ha sigut:

• Entre 40 i 60% de dones.
• Edats intermèdies (entre 30 i 45 anys).
• Menys del 10% de nacionalitat estrangera.
• Nivells d’estudis: ESO/FP bàsica, Batxille-

rat/FP grau mitjà, FP grau superior i estu-
dis superiors.

Els actors més afectats pels PE ha sigut la 
població en general i el grau de millora de les 
competències dels actors afectats ha sigut alta.

Els PE han generat noves activitats econò-
mic-productives en el territori i han millorat les 
existents. El grau de novetat de les activitats 
productives vinculades als PE ha sigut alta i la 
capacitat de connectar amb la població local 
per part de les iniciatives productives vincula-
des als PE ha sigut mitjana.

Els PE s’han recolzat en algunes empreses lo-
cals especialitzades en desenvolupament local, 
assessorament, serveis informàtics i serveis a 
les empreses en general, tant en l’elaboració 
com en el desenvolupament dels PE, encara 
que les relacions amb les empreses de serveis 
avançats han sigut esporàdiques. 

Els PE també han desenvolupat directa o indi-
rectament activitats del sector terciari avançat, 
relacions amb centres de formació professio-
nal, centres tecnològics i d’investigació i univer-
sitats.

En aquest sentit, les relacions amb els centres 
de formació professional que s’estableixen són 
estables i formals, mentre que amb els centres 
tecnològics i d’investigació i amb les universi-
tats les relacions són esporàdiques.

Els PE desenvolupats en aquest territori no han 
contribuït al desenvolupament de xarxes for-
mals ni informals de capital social. Encara que 
donat el caràcter formatiu dels PE, han permés, 
en gran manera, mobilitzar noves formes d’ac-
tuació integral d’associacions d’empresaris, de 
tècnics, així com de sindicats, per a aconseguir 
oferir noves oportunitats d’ocupació, d’integració 
i de participació social de les persones i col·lec-
tius locals amb majors dificultats d’accés a l’ocu-
pació i majors riscos d’exclusió social. S’entén 
que s’ha produït una intensificació mitjana de les 
relacions informals tant entre persones social-
ment afins com entre persones socialment dife-
rents en l’àmbit soci-polític-cultural. 

Quant al desenvolupament de les xarxes for-
mals i informals i del capital social i relacional 
extern del territori, es considera que no proce-
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deix en el cas dels PE aplicats al Consorci Muni-
cipis  Ceràmics.

En relació al caràcter innovador dels PE, s’apor-
ta la justificació descrita en la memòria d’activi-
tats en la qual s’indica que el programa Emprén 
i Transmet té caràcter innovador i experimental 
per les següents raons:

El Consorci és un de les tres entitats públiques, 
juntament amb la Cambra de Comerç i el Centre 
Cedeixes, que compta amb un punt d’atenció a 
l’emprenedor (PAE) a la província de Castelló a 
través del conveni de col·laboració entre Admi-
nistració General de l’Estat, a través del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme (Direcció General 
d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa) per 
a l’establiment de punts d’assessorament i inici 
de tramitació integrats en la xarxa CIRCE, tant la 
Cambra com els Cedeixes no tenen seu als po-
bles que conformen el Consorci, per això serà el 
Consorci l’única entitat que oferirà aqueix ser-
vei a l’emprenedor i a l’empresa.

El Consorci forma part del Pla de suport a la 
transmissió d’empreses a través del conveni de 
col·laboració amb l’Administració General de l’Es-
tat, Ministeri d’Indústria, Energia i turisme i la Se-
cretària General d’Indústria i de la Petita i mitjana 
empresa, Direcció General d’Indústria i de la Peti-
ta i mitjana empresa, sent el Consorci l’única enti-
tat de la Comunitat Valenciana adherida a aquest 
Pla, i sent un dels objectius assegurar la continu-
ïtat d’empreses viables en perill de desaparéixer 
per problemes diferents als econòmics, com per 
exemple la falta del relleu generacional o el canvi 
d’orientació professional, evitant-se la perduda de 
capital econòmic i llocs de treball i proporcionat 
als emprenedors una alternativa per a establir-se, 
diferent a la creació “des de zero” de la seua em-
preses. El Consorci enguany, vistos els resultats 
altament positius, es planteja realitzar un fiança-
ment territorial on creiem necessari orientar-nos 
a aconseguir, no solament un major nombre de 
projectes compradors, això és, connectar a poten-
cials emprenedors amb empreses viables, en de-
finitiva, aconseguir compradors per als nombro-

sos venedors d’empreses que ja tenim; d’aques-
ta forma un dels nostres objectius és ampliar 
la nostra labor de difusió en vivers d’empreses, 
centres de formació professional, associacions de 
comerciants, cambres de comerç, i arribar amb 
la seua difusió a aconseguir un coneixement més 
ampli de la potencialitat econòmica del Consorci. 
En aquests llocs podríem trobar potencials com-
pradors, i sobretot persones interessades a em-
prendre no sempre des de zero. D’aquesta forma 
faríem del nostre projecte reeixit i amb resultats 
un més satisfactoris.

En la web del Ministeri es pot comprovar que 
el Consorci és l’única entitat que ofereix aquest 
servei, no solament en el nostre territori sinó 
en tota la Comunitat Valenciana i això compor-
ta una experiència nova els resultats de la qual 
podran servir per a desenvolupar en un futur 
nous projectes en aqueix àmbit.

5.- VALORACIÓ DELS ACTORS SOBRE EL PE. 

En general la participació dels agents locals ha 
sigut escassa, no obstant això la interacció amb 
la gerent del pacte ha sigut determinant per a 
poder realitzar el seguiment del projecte ex-
perimental. La informació que se’ns ha facilitat 
ens ha permés disposar dels aspectes concrets 
del projecte “Emprén i Transmet”, així com del 
compliment dels seus objectius. També se’ns 
ha oferit informació sobre la realitat econòmi-
ca i empresarial del territori que conforma el 
Consorci Municipis Ceràmics i el seu ajust amb 
el projecte, així com de les seues previsions de 
futur i la seua adaptació amb les necessitats 
formatives de l’àrea.

6.- VALORACIÓ FINAL SOBRE EL PE PER 
L’EQUIP DE TREBALL IIDL-UJI

El projecte experimental “Emprén i Transmet” 
és un projecte de caràcter formatiu i de suport 
a les necessitats de les PIMES i a la població de-
socupada. Cal assenyalar que també es dirigeix 
al foment de l’emprenedoria i la potenciació de 
l’autoocupació. Per tant s’adapta perfectament 

a les necessitats dels municipis que formen el 
pacte, necessitats que estan directament rela-
cionades amb l’activitat econòmica i empresa-
rial vinculada al sector de la ceràmica. A més i 
segons la informació oferida, el projecte també 
té en compte les noves activitats econòmiques 
que estan sorgint intensives en tecnologia i de 
caràcter més innovador. Es contempla sobretot 
la recuperació de la mà d’obra desocupada i 
la seua adequació formativa als nous requeri-
ments del mercat de treball, sent l’ajust entre 
la demanda i l’oferta de la mà d’obra l’objectiu 
fonamental del projecte experimental. 

És important destacar les accions del PATE en 
increment de formació a treballadors amb un 
nivell mínim de coneixements previs. Si bé els 
objectius centrals tenen en compte la formació 
de base per a l’accés al mercat de treball, comp-
tar amb propostes d’actualització de coneixe-
ments i perfeccionament suposa una estratègia 
clara de millora en la productivitat sectorial; i 
en definitiva de crear valor afegit en el territori.

Amb tot, es considera que s’han complit els ob-
jectius inicialment fixats i que a més s’han re-
forçat alguns aspectes addicionals a la forma-
ció reglada. 
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1.-INTRODUCCIÓ. DELIMITACIÓ TERRITORIAL 
PACTE MAESTRAT LITORAL

Municipis integrants: Benicarló, Vinaròs, Penís-
cola, Càlig, Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de 
Polpís, Sant Jordi i Sant Rafel del Riu.

Projecte Experimental: OBSERVATORI PER Al 
SEGUIMENT I LA DINAMITZACIÓ DEL MERCAT 
DE TREBALL (OBSEDI MAESTRAT LITORAL).

Objectiu: disseny, posada en marxa i dinamització 
d’un observatori per al seguiment i la dinamitza-
ció del mercat de treball (OBSEDI), amb el suport 
d’una web específica, però que incloga així mateix 
processos participatius d’anàlisis de la informació 
i programació d’actuacions. La dinamització de 
l’economia del territori és clau en l’OBSEDI.

El territori Maestrat-Litoral s’enfronta a una 
sèrie de problemes en matèria d’ocupació que 
amenacen amb adquirir caràcter estructural, i 
que tenen el seu origen, d’una banda en l’es-
pecialització sectorial (turisme), i en els efectes 

de la crisi econòmica i el que suposa quant a 
destrucció d’ocupació industrial. L’OBSEDI iden-
tifica la següent llista de problemes:

• Dificultat per a ocupar col·lectius en perill 
d’exclusió social.

• La qualitat de l’ocupació existent.
• La falta de dinamisme en el comerç local.
• L’estacionalitat del sector turístic.
• Falta de coordinació dins de la pròpia Ad-

ministració i entre Administració i comerç.

A partir d’aquesta constatació prèvia, les àrees 
principals de treball de l’observatori són:

Evolució dels sectors econòmics del territo-
ri i prospectiva i identificació de nous nínxols 
d’ocupació.

Identificació de les necessitats de capacitació i 
formació del teixit econòmic.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

DELS PROJECTES EXPERIMENTALS 

PACTE TERRITORIAL PER AL DESENVOLUPAMENT 

LOCAL I L’OCUPACIÓ MAESTRAT LITORAL

Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Universitat Jaume I 
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Caracterització i identificació de les necessitats 
per a la millora de l’ocupabilitat dels col·lectius 
amb majors dificultats.

Seguiment de la qualitat de l’ocupació creada.

Per a la posada en pràctica dels objectius as-
senyalats, es preveuen les següents activitats:

• Disseny de l’estructura de l’observatori.
• Programació del suport web de l’observa-

tori.
• Recopilació i tractament de la informació.
• Edició d’informació periòdica sobre els re-

sultats dels indicadors de seguiment.
• Grups de treball per a l’anàlisi i proposta 

d’actuació.
• Execució dels plans.
• Avaluació participativa. Fòrum Territorial.

2.- PROCÉS

El pacte Maestrat-Litoral es constitueix a par-
tir de l’oportunitat que el projecte AVALEM els 
brinda. La participació dels municipis en el pac-
te ha sigut totalment voluntària i s’ha seguit 
un plantejament fonamentat a compartir tant 
característiques comunes com unes altres que 
pogueren complementar i enriquir al grup, ver-
tebrant d’aquesta forma la població entre els di-
ferents municipis més que constituir l’àrea per 
proximitat geogràfica únicament. És important 
assenyalar l’existència d’algunes experiències 
de col·laboració prèvia entre els municipis que 
formen el PATE; d’una banda, la Mancomunitat 
Taula del Sénia que inclou alguns municipis 
del PATE al costat d’un conjunt més ampli que 
aconsegueix poblacions de les províncies de Te-
rol i Tarragona; i d’altra banda, molt més recent, 
el projecte EDUSI entre els principals ajunta-
ments del PATE com són Vinaròs i Benicarló.

La proposta del PE (Projecte Experimental) res-
pon al procés de diagnòstic tenint en compte la 
participació del fòrum ciutadà. És un projecte 
en el qual no intervé de manera directa LABORA 
en la seua confecció i aplicació. No s’ha nego-

ciat el contingut dels projectes experimentals 
desenvolupats amb LABORA.

Les accions dutes a terme amb anterioritat se 
circumscrivien a l’àmbit municipal amb finan-
çament principal dels ajuntaments. En els dos 
últims anys, el territori del pacte (PATE) Maes-
trat-Litoral (ML) s’ha acollit a altres programes 
o actuacions socioeconòmiques subvenciona-
des pLABORA. Els continguts i l’orientació dels 
projectes desenvolupats han sigut definits pel 
PATE i entitats públiques locals del territori.

3.- APLICACIÓ Al TERRITORI

L’àrea corresponent al Maestrat Litoral compta 
amb una renda mitjana disponible inferior a la 
mitjana de la Comunitat Valenciana. Apareixen 
diferències pròximes del 20% en la distribució 
de la riquesa si comparem les zones de costa i 
d’interior. Són les zones d’interior les més per-
judicades en aquest sentit. Un altre dels proble-
mes socioeconòmics latents és la fugida d’adults 
joves cap a altres territoris on poden trobar 
oportunitats de formació i de treball que el ML 
no se’ls brinda. La pèrdua de població immigrant 
és significativa encara que en termes relatius la 
que roman continua sent molt elevada (24%) en 
comparació amb altres territoris nacionals. La 
incidència de la temporalitat en treballadors afi-
liats a la seguretat social és important (31%). Al-
tres característiques socioeconòmiques relacio-
nades amb el mercat de treball és la feminitza-
ció de la desocupació, especialment en zones de 
costa; la major incidència de la desocupació en 
els municipis més grans; la dificultat de trobar 
ocupació per a les persones majors de 45 anys 
encara que sí que existeixen majors facilitats 
d’ocupació per a població jove i dificultats més 
grans per a la població immigrant enfront de la 
nacional a l’hora de trobar treball. El perfil mit-
jà de la persona desocupada en el ML inclou un 
baix nivell educatiu i la pertinença a  ocupacions 
bàsiques especialment en hostaleria i comerç.

Sobre qüestions generals sobre el PE (projecte 
experimental), els objectius identificats d’acord 

amb les enquestes realitzades han sigut els se-
güents (els guions signifiquen la no identificació 
de l’objectiu):

1. Millora de la formació i de les competènci-
es tècniques i professionals d’aturats, tre-
balladors, directius empresarials, d’altres 
col·lectius i/o de la població en general.

2. Desenvolupament de noves activitats pro-
ductives.

3. Modernització de les activitats productives 
existents.

4. Millora de les fonts d’informació dels ac-
tors del territori (especialment quant a 
oportunitats de negoci, capacitats i relaci-
ons dels actors susceptibles de ser apro-
fitades).

5. Desenvolupament o millora de les xarxes 
socioeconòmiques.

6. Desenvolupament o millora de l’associaci-
onisme en matèria socioeconòmica.

7. Desenvolupament o millora de les xarxes 
socials, polítiques i culturals.

8. Desenvolupament o millora del sector de 
serveis avançats a les empreses, centres 
de formació, tecnològics i universitats.

9. Desenvolupament o millora de les relaci-
ons de les administracions públiques i els 
actors del PATE en general amb el sector 
de serveis avançats a les empreses, cen-
tres de formació, tecnològics i universitats.

10. Desenvolupament de noves formes de re-
lació entre actors diferents.

11. Desenvolupament de noves formes de re-
lació entre persones pertanyents al mateix 
col·lectiu.

12. Desenvolupament d’innovacions tecnolò-
giques i organitzatives.

La posada en marxa de l’observatori com a su-
port a qüestions relatives a l’ocupació i desen-
volupament del ML tractarà d’analitzar les ne-
cessitats de les empreses en matèria de capital 
humà i descobrir els nous nínxols de treball. 
D’altra banda es duran a terme labors tant d’ori-
entació com de formació per als aturats en fun-
ció de les pròpies necessitats de les empreses 

que operen en la zona de manera que la qualitat 
en l’ocupació també puga incrementar-se, po-
sant especial èmfasi en aquells col·lectius amb 
majors dificultats per a trobar treball. 

Dins de les noves activitats productives a de-
senvolupar destaquen aquelles que estan rela-
cionades amb activitats complementàries a la 
restauració, alimentació i sector químic i que 
pertanyen a l’àmbit d’una indústria agroali-
mentària de 4ª o 5ª gamma. De moment és una 
declaració d’intencions (expressada en el do-
cument per les expectatives creades en aquest 
subsector per la possible entrada d’empreses 
rellevants).

El PE no està dirigit a una activitat econòmica 
concreta sinó que tracta d’aglomerar totes aque-
lles activitats ja operatives en el ML i que puguen 
ser potenciades en aspectes relatius a la pros-
pecció d’empreses sobre les necessitats reals 
laborals i els cursos de formació d’adequació a 
la capacitació dels nous treballadors que reque-
reixen aquestes empreses. És el sector serveis 
el sector que és majoritari en el conjunt de l’ac-
tivitat econòmica (79% de les activitats). Dins del 
mateix destaca la consolidació del sector turís-
tic que a més aposta pel major valor afegit i la 
innovació en matèria de cerca d’alternatives al 
turisme tradicional de sol i platja, com poden ser 
l’obertura de platges quasi verges a nous mer-
cats i consumidors, espais naturals, turisme ru-
ral, combinació de paquets costa-interior, tot això 
apostant pel seu desenvolupament sostenible 
en la preocupació pel medi ambient, base dels 
recursos naturals que formen part de l’atractiu 
turístic. Al mateix temps s’intentarà potenciar les 
sinergies entre el turisme i el comerç.

Es considera la formació del pacte ML com a 
integrador de les relacions dels municipis que 
el componen així com de la millora en la comu-
nicació i necessitats comunes entre territoris 
de costa i d’interior. L’acostament als ciutadans 
perquè entenguen els beneficis particulars del 
PE és un dels objectius en els quals es posa 
l’accent. El pacte ML compta en l’actualitat amb 
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una àmplia oferta de cicles de formació profes-
sional, però molt restringida quant a Formació 
Professional Dual. Existeixen centres públics de 
formació per a l’ocupació (CIPFP de Benicarló) i 
centres d’ocupació (Centre LABORA de Vinaròs).

En l’apartat d’innovacions a més de reconéixer 
que existeix una insuficiència d’aquestes, es 
posaran en marxa iniciatives des d’instàncies 
públiques serveis d’assessorament per a iden-
tificar i implementar processos, serveis i pro-
ductes innovadors; publicació de guies sobre 
recursos que puguen necessitar cadascun dels 
sectors; implementació de projectes d’investi-
gació en col·laboració amb el sector privat així 
com de cursos de formació en gestió de la in-
novació; organització de conferències en aquest 
sentit i la creació d’un observatori d’innovació 
d’empreses en el pacte ML. Hi ha una necessitat 
d’impulsar projectes supramunicipals estratè-
gics de desenvolupament considerant als em-
presaris com a elements clau en aquest.

Derivat del PE i d’acord amb el seu qüestionari 
(entrevista als diferents tècnics del ML) ha tingut 
lloc algun tipus de procés d’innovació com són les 
innovacions organitzatives en les empreses i al-
tres actors socials i de la societat civil i noves for-
mes de relacions entre treballadors i empresaris.

4.- PARTICIPACIÓ DE ACTORS SOCIALS

Si parlem d’actors socials com a tals hauríem de 
fer referència a la major predisposició de les or-
ganitzacions empresarials mentre poden veure 
un benefici mutu (empresari/treballador/treba-
llador potencial). La participació dels sindicats 
en aquest sentit és pràcticament inexistent.

5.- VALORACIÓ DELS ACTORS SOBRE EL PE.

El projecte OBSEDI en si té dos importants hán-
dicaps: un és la brevetat en temps d’execució 
dels programes i dos, el funcionament orgànic 
lligat a un només dels ajuntaments del pacte. 
Aquests són problemes que dificulten les acci-
ons de dinamització del propi PE que necessita 

implementar estratègies de mitjà i llarg termini 
perquè siga efectiu. La consolidació dels equips 
de treball i la coherència de les actuacions són 
crucials per a l’èxit final del programa.

Encara que els resultats derivats del PE poden 
reflectir-se en un horitzó de mitjà termini (di-
versos anys), sí que cal destacar de moment 
que el programa va dirigit a beneficiar a per-
sones desocupades, ocupades, empreses i as-
sociacions territorials amb atenció a tots els 
municipis del ML encara que potser amb menys 
pes a per als xicotets. Quant a algunes de les 
característiques dels participants:

Per sexes, entre el 40 i 60% són dones.

Edat: la major part dels beneficiaris són me-
nors de 30 anys i persones entre 45 i 65 anys.

Formació: en la majoria de casos es tracta de 
treballadors sense formació i els que tenen 
qualificacions són estudis de l’ESO i formació 
professional de grau mitjà. 

Per al procés de selecció i elecció dels beneficia-
ris es tenen en compte les sol·licituds i els termi-
nis. Es detecten problemes d’accés i continuïtat 
en cursos igual que a ocupació pública de perso-
nes que provenen de treballs en altres sectors. 
Problemes derivats, la major part de les vega-
des, pel fet que els cursos/ocupacions públiques 
es donen a l’estiu ja que és llavors quan el sector 
turístic demanda més ocupacions (i es redueixen 
les xifres de demandants d’ocupació o interes-
sats a realitzar cursos davant les expectativa 
d’un contracte temporal en el sector turístic).

Els actors del PE han millorat les seues relaci-
ons i contactes arran de la formació del pacte 
ML i esperen que afloren en els pròxims anys 
altres impactes sobre els destinataris del PE i 
sobre el territori.

6.- VALORACIÓ FINAL SOBRE EL PE PER 
L’EQUIP DE TREBALL IIDL-UJI

El pacte ML s’enfronta a problemes relacionats 
amb la marxa de joves a la recerca d’oportuni-
tats en altres territoris, de la falta d’orientació 
i formació per a la seua ocupabilitat i de la in-
suficiència en certes infraestructures bàsiques.

En el disseny dels projectes experimentals  un 
problema comú a la majoria dels pactes està  
relacionat amb la necessitat de contractar col-
laboradors en un moment concret  i no obtindre 
l’ajuda econòmica fins a temps després, la qual 
cosa genera indecisions de contractació primer 
i incertesa posteriorment en la possible conti-
nuïtat del personal contractat i per tant en la 
finalització dels projectes.

Generalment són projectes que necessiten d’un 
horitzó temporal significatiu abans que puguen 
produir resultats satisfactoris. La seua consolida-

ció necessita del suport, la credibilitat i la confian-
ça de les institucions i de tots els actors implicats.

En termes generals, tant els tècnics d’ajunta-
ment (ADL) com la resta d’ajudants són molt re-
ceptius en les reunions físiques amb els avalu-
adors. No obstant això, no hi ha una continuïtat 
posterior quan es realitzen peticions a través 
de correu electrònic i telèfon i no hi ha respos-
ta a aquestes. En aquest sentit és necessari un 
major grau d’implicació de tots els ADL en les 
funcions de comunicació per correu electrònic i 
telèfon amb els avaluadors de la universitat, de 
manera que pel bé del projecte experimental es 
genere un feedback ràpid, fluid i eficient.

Quant a una valoració global, hem d’assenyalar 
que es tracta d’un projecte interessant i que en-
caixa amb la situació de desenvolupament eco-
nòmic i del mercat de treball del territori, per la 
qual cosa considerem que ha de ser avaluat en 
positiu per als interessos del PATE.
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Nota prèvia:

El procés de seguiment i avaluació dels Pro-
jectes Experimentals (PE) incloïa la realització 
d’entrevistes a tècnics, polítics responsables i 
agents socials relacionats amb cadascun dels 
PATE. En el cas del PE CastellóCREA no ha sigut 
possible realitzar l’entrevista ni a tècnics ni a 
polítics responsables. 

El procediment seguit va consistir en l’envia-
ment de correus electrònics en els mesos de ju-
liol, agost i setembre amb l’objectiu de contac-
tar amb tècnics del PE i completar la informació 
necessària per a l’avaluació del PE i, simultàni-
ament, elaborar el document d’estratègies. En 
el cas del Consorci, es va mantindre una pri-
mera reunió el 19 de setembre a la Universitat 
Jaume I i una segona trobada a l’Ajuntament 
de Castelló el 17 d’octubre. Hem d’assenyalar 
que en cap d’aquestes trobades va ser possible 
completar l’entrevista de seguiment. A fi de dis-
posar de la informació es va remetre per correu 
electrònic el qüestionari en diverses ocasions, 
sol·licitant-se resposta a fi de disposar d’in-

formació rellevant per part dels responsables 
d’execució del PE. No obstant això, en el que 
fa referència a la informació sobre estratègies 
territorials del PATE, es va rebre informació su-
ficient per part dels tècnics, tant en documents 
com en les dues reunions mantingudes.

Per a l’elaboració d’aquest informe es pren com 
a punt de partida la informació existent en la 
pàgina web de l’Ajuntament, apartat correspo-
nent al projecte CastellóCREA. A més d’aquesta 
informació es disposa de notes obtingudes en 
les dues reunions a les quals es fa referència. 
D’altra banda, es disposa d’informació referida 
a aquest PATE de l’entrevista d’avaluació man-
tinguda amb els sindicats, dins de l’apartat d’al-
tres actors socials participants.

1.- INTRODUCCIÓ. DELIMITACIÓ TERRITORIAL 
CONSORCI PACTE LOCAL CASTELLÓ

El projecte s’encaixa dins de les actuacions del 
Consorci Pacte Local per l’Ocupació de Castelló 
de la Plana, creat pel Ajuntament de Castelló en 
2010; per tant la seua delimitació territorial es 

SEGUIMENT I EVALUACIÓ 

DELS PROJECTES EXPERIMENTALS 

CASTELLÓ CREA. CONSORCI PACTE LOCAL PER 

L’OCUPACIÓ DE CASTELLÓ, AJUNTAMENT DE CASTELLÓ
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correspon amb el municipi de Castelló.

El Consorci compta amb una estructura estable 
dins de l’organigrama de l’ajuntament de Caste-
lló, i és la responsable de la planificació i execu-
ció de les actuacions.

Projecte Experimental CastellóCREA

El projecte contempla un conjunt de propostes 
amb l’objectiu de crear una estructura innova-
dora, orientada a l’ocupació i en contacte directe 
tant amb empreses com amb les persones de-
socupades. L’execució del projecte contempla 
sis àrees d’actuació i un conjunt d’actuacions:

Diagnòstic: 

• Creació d’un Observatori permanent socio-
econòmic.

Emprenedoria: 

• Assessorament tecnològic a l’emprenedor o 
pimes. Consultors de transformació digital.

• Assessorament per a l’exportació.

Formació: 

• Millora de les capacitats transversals.
• Certificat de professionalitat Mares de dia.
• Formació fiscal a l’empresariat de l’hosta-

leria.
• Formar en administració electrònica.
• Elevar el nivell d’anglès.
• Formació del funcionariat públic per a la 

internacionalització.

Intermediació: 

• Crea digital.

Orientació:  

• Servei d’orientació en els centres d’ense-
nyament a l’alumnat de 16 a 18 anys.

• Seguiment del Taller d’ocupació i Avalem 
Joves.

• Coaching personal i online. Creació d’una 
plataforma digital a aquest efecte.

Transversalitat: 

• Creació de les condicions per al sorgiment 
d’un clúster tecnològic.

• Networking interempresarial.
• Creació de laboratoris de talent.
• Districtes per l’ocupació.
• Disseny del projecte IMPACT HUB CASTE-

LLÓ i inclusió en la xarxa.

2.- PROCÉS

El Consorci CastellóCREA té el seu origen en 
2010 i sorgeix com una estratègia municipal 
per a fer front a la greu situació de desocu-
pació del període de crisi econòmica. Compta 
amb una organització pròpia i centralitza les 
actuacions de l›ajuntament de Castelló en ma-
tèria d›ocupació, d›acord amb el pla estratègic 
d›ocupació 2016-2019. Aquest pla compta amb 
7 línies d›actuació: 

1. Observatori socioeconòmic i laboral
2. Emprenedoria
3. Coneixement i innovació
4. Formació
5. Ocupació
6. Sostenibilitat i Responsabilitat Social
7. Gestió, seguiment i avaluació

En 2016 se sol·licita un primer PE amb la in-
tenció de revitalitzar el Consorci i articular una 
estructura àmplia i complexa que actue en 
l’àmbit de l’ocupació; amb la intenció d’afavo-
rir les condicions per al desenvolupament del 
teixit productiu, així com millorar les condicions 
personals, socials i laborals de les persones de-
socupades.

Durant l’any 2017 s’elabora, dins de les actuaci-
ons de AVALEM Territori, el diagnòstic territorial 
(ja estava previst en el programa CastellóCREA) 

que hauria de servir de punt de partida per al 
disseny de les actuacions municipals en matè-
ria de foment de l’ocupació i de l’activitat eco-
nòmica. El PE iniciat en 2017 presa com a punt 
de partida el PE 2016 i l’informe de diagnòstic.

Quant a l’elaboració del projecte CastellóCREA, 
les propostes s’articulen a través del Consorci 
i tenen se sotmeten a les aprovacions neces-
sàries a nivell del consistori municipal. El grau 
d’autonomia, en comptar amb una estructura 
pròpia és alt, i compta amb suport tant polític 
com tècnic des de l’Ajuntament. S’assenyala 
explícitament la col·laboració en l’execució de 
projectes per part de la Secretaria i Intervenció 
de l’ajuntament.

La relació amb LABORA és molt bona i es man-
tenen relacions formals i informals freqüents 
(en aquest sentit l’efecte capitalitat de Castelló 
afavoreix una major fluïdesa en les relacions).

3.- APLICACIÓ Al TERRITORI

Des del punt de vista territorial, el PE plante-
ja fer front al problema de la desocupació amb 
especial incidència en col·lectius en risc d’ex-
clusió social.

Si atenem les propostes d’accions contempla-
des en el PE, l’impacte quant a millora en les 
competències de les persones desocupades 
és alt, ja que en la seua majoria les actuacions 
pretenen incrementar la formació en col·lectius 
en risc d’exclusió del mercat de treball, que al 
seu torn presenten problemes de baixa forma-
ció i poca adaptació a les dinàmiques laborals.

Relacionat amb la tipologia de cursos més 
freqüent, cal insistir en l’aspecte de suport a 
col·lectius més desfavorits; el que porta que 
algunes actuacions englobades en el projecte 
CastellónCREA tenen un alt component de ser-
veis socials, limitant la seua incidència directa 
en el mercat laboral a aquests col·lectius con-
crets. Els cursos de formació, igual que succe-
eix en algunes de les línies d’ocupació, tenen 

com a destinataris principals col·lectius deso-
cupats en situació de risc d’exclusió del mercat 
laboral, i als quals s’ofereix formació en sec-
tors d’activitats de menor valor afegit (curs de 
neteja en espais oberts; activitats auxiliars en 
vivers, jardins i centres de jardineria; projecte 
Castelló-Oest amb persones en risc d’exclusió 
social; programa SEPE per a tasques d’interés 
social relacionades amb el sector agrari; entre 
altres actuacions).

Juntament amb aquestes línies estratègiques, 
unes altres de les activitats realitzades des del 
PE han sigut l’organització de jornades de su-
port a l’emprenedor, la participació en esdeve-
niments relacionats amb la innovació i els ta-
llers d’ocupació que proporcionen certificats de 
professionalitat.

Respecte a la implicació del PE en polítiques de 
gènere i inclusió d’immigrants, encara que no 
es disposa de dades concretes, per la pròpia 
mecànica del PE d’atenció a col·lectius desfavo-
rits (propostes dirigides a dones desocupades) 
i acords amb associacions concretes; és raona-
ble suposar que en el cas de dones la seua par-
ticipació es troba per damunt del 50%.

El PE ha contribuït a incrementar les capacitats 
laborals dels col·lectius amb els quals ha man-
tingut contacte efectiu. El projecte CastellóCREA 
pretén l’acompanyament de les persones deso-
cupades (centrat sobretot en col·lectius amb 
majors problemes laborals), i a oferir formació 
com a eina per a la millora en les seues possibi-
litats d’incorporar-se al mercat de treball.

Des del punt de vista de la innovació tecnolò-
gica, el PE és poc efectiu, i es limita a acostar 
a la tecnologia a col·lectius allunyats de nivells 
mínims de digitalització.

Una línia que s’inclou en l’estratègia general del 
projecte CastellóCREA és una major informatit-
zació dels tràmits administratius. Es tracta d’un 
procés en execució.
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4.- PARTICIPACIÓ ACTORS SOCIALS

La participació d’actors socials, especialment 
sindicats, és plena. Les relacions dels dos sin-
dicats (UGT i CCOO) són molt bones amb el 
Consorci responsable del PE, i participen en di-
ferents reunions, presa de decisions i assesso-
rament. De fet, s’assenyala expressament com 
una dada de connexió entre sindicats i projecte 
CastellóCREA, la ubicació de tècnics del projec-
te en l’edifici sindical de Castelló.

La participació de la patronal és molt més feble. 
No s’observa un contacte directe amb empreses, 
quedant limitat a relacions amb algunes asso-
ciacions representatives de col·lectius concrets 
(de caràcter social), i d’agrupacions d’empresa-
ris (mercats, comerç, artesania i agricultura).

5.- VALORACIÓ DELS ACTORS SOBRE EL PE 

No procedeix completar aquest apartat al no 
disposar d’enquestes directes, tal com s’indica 
en la nota prèvia inicial.

L’única valoració disponible és la dels sindi-
cats, que consideren adequades les actuacions 
pel Consorci; especialment en el que suposa 
de participació sindical en el projecte Castelló-
CREA.

6.- VALORACIÓ FINAL SOBRE EL PE PER 
L’EQUIP DE TREBALL IIDL-UJI

El Consorci Pacte Local per l’Ocupació de Cas-
telló té com a punt de partida la greu situació 
de desocupació a la qual es va enfrontar la 
ciutat durant la crisi econòmica. L’especialit-
zació sectorial en activitats relacionades amb 
la construcció (inclosa la producció ceràmica) 
va agreujar considerablement els efectes de 
la crisi en l’ocupació. Al costat d’això, i en part 
com a resultat de dinàmiques generades en els 
anys d’expansió econòmica, el mercat de treball 
conviu amb grups d’aturats de baixa formació, 
escassa especialització en tasques productives, 
i amb dificultats d’accés al mercat.

El projecte CastellóCREA pretén generar es-
tructures i dinàmiques favorables a l’ocupació, 
per la via de conèixer necessitats empresarials 
i, sobretot, d’oferir cursos de formació a aturats 
que milloren les seues possibilitats d’integració 
en el mercat de treball.

A partir d’aquesta situació el projecte Caste-
llóCREA s’ha centrat sobretot en el grup de 
treballadors en risc d’exclusió del mercat de 
treball; fet que s’observa en l’oferta de cursos 
formatius desenvolupats. Amb aquest planteja-
ment estratègic, podríem concloure que el pro-
jecte està complint els seus objectius respec-
te d’aquests col·lectius de treballadors en risc 
d’exclusió laboral.

En tractar-se d’un enfocament centrat en els 
col·lectius amb major risc d’exclusió, la tipolo-
gia de cursos formatius presenta un baix per-
fil de complexitat formativa i està pensat en el 
posterior desenvolupament d’activitats de me-
nor valor afegit; que, no obstant això, suposen 
per als treballadors concrets que participen en 
el programa, una millora significativa de les se-
ues possibilitats d’accedir al mercat de treball. 
Així, i des d’aquesta consideració, el programa 
és un èxit, tant des del punt de vista laboral, 
com des d’una visió de conjunt de la ciutat de 
Castelló, i especialment quant a integració soci-
al d’aquests col·lectius.

No obstant això, de l’observació de dades i infor-
mes, entenem que queda per cobrir la part de 
conèixer les necessitats de formació laboral des 
del punt de vista de l’empresa; i conseqüentment 
posar en marxa altres tipus de programes for-
matius. En aquest sentit, cal puntualitzar l’efecte 
capitalitat de Castelló, la qual cosa es tradueix en 
l’existència d’altres organismes  amb capacitat 
per a atendre les demandes formatives especí-
fiques d’empreses de major grandària (Càmera 
de Comerci, CEEI, UJI, etc.). Així, el grup d’em-
preses que podrien necessitar (demandar) ac-
cions formatives dins del projecte CastellóCREA 
estaria format per empreses de petit i mitjana 
grandària. Dins d’aquest grup d’empreses, les 

actuacions del Consorci semblen estar dirigides 
fonamentalment al subsector del xicotet comerç; 
deixant la resta d’activitats aparentment òrfenes 
d’accions de CastellóCREA.

Com a línia de millora proposada, considerem 
que el Consorci hauria de dissenyar un procés 
que li permeta conèixer l’especificitat del teixit 
productiu local, especialment d’empreses de 
grandària petita i mitjana (amb empleats), amb 
la finalitat de dissenyar propostes formatives 
específiques (a la carta) per a treballadors i atu-

rats amb possibilitats d’integrar-se en empre-
ses. La lògica formativa d’aquests cursos hauria 
de ser formació per a incrementar la competi-
tivitat empresarial i el valor afegit de l’activitat 
laboral. Aquests cursos haurien d’aportar una 
major complexitat a la producció, i per tant es-
tarien pensats a partir d’una formació mínima 
per part de treballadors. D’altra banda, i pels 
efectes directes en productivitat, es tractaria de 
cursos cofinançats per les pròpies empreses o 
treballadors destinataris de la millora formati-
va i en productivitat.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

PROJECTES EXPERIMENTALS

PACTE TERRITORIAL PER 

A L’OCUPACIÓ CASTELLÓ NORD

1.- INTRODUCCIÓ. DELIMITACIÓ TERRITORIAL 
PACTE CASTELLÓ NORD

Municipis participants: Canet lo Roig, Cervera, la 
Jana, la Salzadella, Rossell, Sant Mateu, Tírig, 
Traiguera, Vilar de Canes i Xert.

Projecte Experimental: PLA D’IMPULS A 
la PROMOCIÓ TURÍSTICA COM A EINA DE 
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA TERRITORIAL

Objectiu: promoció turística del territori per a 
incrementar l’arribada de turistes mitjançant:

Desenvolupament nous productes transversals 
(intersectorials)

Noves estratègies de comercialització que in-
crementen l’atractiu del territori, reduïsquen 
l’estacionalitat, dinamitzen l’activitat i generen 
esdeveniments turístics en l’àmbit territorial.

Competitivitat, noves empreses, ocupació i coo-
peració públic-privada.

El PATE Castelló Nord no compta amb estruc-
tura administrativa pròpia. La sol·licitud i gestió 
del PE es gestiona des de l’ajuntament de Trai-
guera.

2.- PROCÉS

El pacte Castelló Nord s’ha constituït a partir 
de l’oportunitat que representa el projecte AVA-
LEM. Els antecedents del pacte cal buscar-los 
en altres entitats que per extensió i caracterís-
tiques no es corresponen amb els objectius i 
delimitació del PATE.

Per les característiques del seu procés de cre-
ació, i situació actual del pacte, les actuacions 
del mateix es limiten en aquests moments al 
projecte de diagnòstic i el present PE.

El contingut del PE respon a propostes sorgides 
en el procés de diagnòstic; si bé s’ha d’assenya-
lar que la delimitació exacta del PE es va ajustar 
a partir de converses informals amb LABORA. 
Per part dels agents territorials, s’expressa el 
convenciment que el PE respon a necessitats i 
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propostes necessàries per al desenvolupament 
del territori; i sobretot pel caràcter transversal 
del PE. Es considera que la relació amb LABORA 
és bona o molt bona.

El pacte Castelló Nord significa una altra forma 
de treballar pel territori, superant l’escenari an-
terior, amb accions que se circumscrivien a l’àm-
bit municipal amb finançament preferent dels 
propis ajuntaments, i si escau de col·laboració 
d’altres institucions (LABORA quant a ocupació).

En el funcionament del PE no s’ha tingut en 
compte criteris de repartiment entre tots els 
municipis integrants del pacte. Cal tindre en 
compte que el PE pretén una actuació conjunta 
de tot el territori, inclosa la creació d’una marca 
turística, per la qual cosa resulta convenient no 
introduir restriccions de representativitat terri-
torial. El sistema de participació tècnica permet 
la discussió i resolució de conflicte dins de l’es-
tructura del pacte.

Des del punt de vista del territori, el diagnòstic 
territorial ha permés incrementar el grau de re-
activitat/proactivitat en l’elaboració del PE i en 
la participació d’institucions i actors socials.

S’assenyala específicament que no hi ha hagut 
participació d’altres actors socials en el procés 
d’elaboració del PE (sindicats i patronal).

3.- APLICACIÓ Al TERRITORI

Des del punt de vista del territori el PE pretén 
posar en valor el turisme com a sector motor 
de l’activitat econòmica pels efectes que pot 
tindre sobre els restants sectors d’activitat. El 
turisme és vist com un impuls a la modernitza-
ció d’altres activitats i com a estratègia de co-
mercialització de productes d’agricultura local.

Un segon efecte territorial del PE de promoció 
(i marca) turística consisteix a afavorir el senti-
ment de pertinença al territori, augmentar l’au-
toestima i contribuir a fixar la població al terri-
tori (reduir la tendència a la despoblació).

Els objectius identificats d’acord amb les enques-
tes realitzades han sigut (els guions indiquen que 
no s’identifica aqueix objectiu específic):

1. Desenvolupament de noves activitats pro-
ductives 

2. Foment de l’autoocupació 
3. Modernització de les activitats productives 

existents 
4. Millora de les fonts d’informació dels ac-

tors del territori (especialment quant a 
oportunitats de negoci, capacitats i relaci-
ons dels actors susceptibles de ser apro-
fitades) 

5. Desenvolupament o millora de les xarxes 
socioeconòmiques 

6. Desenvolupament o millora de l’associaci-
onisme en matèria socioeconòmica

7. Desenvolupament o millora de les xarxes 
socials, polítiques i culturals 

8. Desenvolupament o millora de l’associaci-
onisme en matèria soci-polític-cultural

9. Desenvolupament de noves formes de re-
lació entre actors diferents 

10. Desenvolupament de noves formes de re-
lació entre persones pertanyents al mateix 
col·lectiu 

11. Desenvolupament d’innovacions tecnolò-
giques i organitzatives 

El PE se centra en identificar les possibilitats 
del sector turisme, generar una marca turística 
(TERRES DEL MAESTRAT), articular connexions 
entre agents participants en el sector turisme i 
altres sectors d’activitat, i afavorir la cooperació 
públic-privada que contribuïsca a ordenar dife-
rents activitats productives sota el concepte de 
turisme com a element integrador i motor de 
desenvolupament econòmic. 

El PE no té efectes directes sobre actors in-
dividuals. La contribució del PE al desenvo-
lupament de noves activitats i millora de les 
existents és en aquesta primera fase feble. Es 
considera que els resultats es produiran en 
pròxims exercicis.

El PE afecta a un ampli nombre d’activitats com-
plementàries i no relacionades directament amb 
el turisme. El grau d’implicació del turisme en 
el territori és elevat i suposa l’element sobre el 
qual pivoten la majoria de les restants activitats. 
A destacar les possibilitats transformadores del 
turisme en indústries tradicionals (cultive oli-
vera, pedra seca, agricultura-ramaderia) a més 
dels subsectors directament relacionats.

El PE té com a objectiu contribuir a la idea de ter-
ritori. De les entrevistes es dedueix que aquest 
objectiu ha sigut un dels resultats obtinguts 
(sobretot a nivell tècnic i institucional). És im-
portant assenyalar que el procés de diagnòstic 
assenyalava la sensació estesa del territori del 
pacte Castelló Nord com a terra intermèdia entre 
el litoral (pacte Maestrat-Litoral) i l’interior (Els 
Ports). En aquest context, detectar llaços de per-
tinença i elements identificadors és una prioritat 
no solament econòmica sinó també social.

En aquests moments, les actuacions del PE 
s’han estés al conjunt de sectors d’activitat. Per 
això, i tenint en compte la grandària de població 
del pacte, podem considerar que s’han produït 
efectes directes en l’àmbit social entre la pobla-
ció local (i això a pesar que la comesa del PE no 
és d’aplicació directa en la societat).

El component d’innovació del PE és sobretot de 
tipus organitzatiu, ja que la seua principal comesa 
és la creació d’una marca identificativa del territo-
ri i una síntesi de propostes sobre organització del 
turisme com a eina de desenvolupament.

De forma indirecta, el PE ha provocat la posada 
en coneixement de les activitats relacionades 
amb el turisme, la qual cosa permetrà la posa-
da en comú de l’oferta i es facilitarà l’accés dels 
usuaris al conjunt de serveis del territori.

4.- PARTICIPACIÓ DE ACTORS SOCIALS

La participació d’altres actors socials ha sigut 
baixa o molt baixa pel que fa a sindicats i orga-
nitzacions empresarials.

El desenvolupament del PE ha permés establir 
contactes informals entre diferents empreses 
del sector turístic. Algunes de les iniciatives en 
estudi inclouen com a proposta la creació de 
grups o associacions d’agents territorials (en-
cara que encara a un nivell incipient).

Els contactes amb empreses i associacions, 
suposen una aportació neta en termes de par-
ticipació del teixit socioeconòmic que ha de 
posar-se en valor. Si bé els agents socials di-
rectament implicats en el PATE (i conseqüent-
ment haurien d’estar-ho en el PE) no són actius 
respecte de l’estratègia territorial adoptada; 
el contacte són entitats territorials suposa un 
augment de la base social implicada en el pro-
jecte del pacte Castelló Nord, i en el propi PE:

5.- VALORACIÓ DELS ACTORS SOBRE EL PE 

El PE ha permés posar en contacte actors tu-
rístics diversos del territori pacte Castelló Nord. 
Els principals resultats s’obtindran en pròxims 
exercicis.

Un resultat molt rellevant del PE ha sigut la cre-
ació d’una marca territorial. La consolidació de 
la marca dependrà de projectes futurs i de la 
consolidació del pacte com un territori identifi-
cat i amb estructura organitzativa pròpia.

Un segon resultat rellevant del PE ha sigut l’aug-
ment en la sensació de pertinença al territori i el 
convenciment, per part de moltes de les institu-
cions i organitzacions d’aquest espai, de la im-
portància d’instruments d’unió estratègica com 
és el PATE i el primer pas que representa el PE.

6.- VALORACIÓ FINAL SOBRE EL PE PER 
L’EQUIP DE TREBALL IIDL-UJI

La valoració del PE del PATE de Castelló Nord 
s’uneix, necessàriament, a la percepció de pre-
ocupació sobre el futur del territori mostrada 
pels agents (tècnics i polítics) implicats en el 
pacte. Aquesta preocupació s’expressa, fo-
namentalment, per un clar interés a arribar a 
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acords globals, sense tindre en compte l’impac-
te sobre municipis concrets. 

Entenem que és possible matisar el grau d’unió 
territorial per la grandària similar de molts mu-
nicipis i per no existir un clar centre territorial; 
no obstant això, la percepció rebuda va més en-
llà i permet aventurar un clar ànim de col·labo-
ració institucional.

La situació del territori del pacte Castelló Nord 
mostra una indefinició sectorial clara, amb una 
agricultura relativament embossada i que deu 
exerceix un paper central en l’activitat econò-
mica. Per part seua, la indústria s’ha vist sot-

mesa a una forta reducció efectiva, sense que 
s’entrelluque una recuperació a mitjà termini. 
Amb aquest panorama el turisme es presen-
ta com a alternativa de conjunt sobre la qual 
articular la resta de sectors productius. És en 
aquest context de relativa calma, però de gran 
preocupació sobre el futur en el qual es desem-
bolica el PATE.

Per aquesta sèrie de motius, entenem que 
l’avaluació del PE d’impuls a la promoció tu-
rística del territori compleix amb els requisits 
apuntats en el procés de diagnòstic, i que les 
seues actuacions estan en línia amb els objec-
tius marcats en el PE.

1.- INTRODUCCIÓ. DELIMITACIÓ TERRITORIAL 
MANCOMUNITAT ALT PALÀNCIA

Els municipis participants en el PATE Alt Palàn-
cia són els 17 integrants de la Mancomunitat 
Intermunicipal Alt Palància (MAP), a més d’al-
tres 4 municipis de la comarca de l’Alt Palància 
adherits al PATE. En relació amb els municipis 
integrants del PATE és important assenyalar 
l’absència de Sogorb com a principal municipi 
de l’Alt Palància i que concentra tots els serveis 
de centre comarcal. Aquesta anomalia, resultat 
del nul interés de l’ajuntament de Sogorb a par-
ticipar en el projecte AVALEM Territori, suposa 
un hándicap tant per a la posada en marxa de 
PE d’ocupació com per al disseny d’estratègies 
territorials en l’Alt Palància.

No obstant això, cal indicar també que l’informe 
de diagnòstic realitzat en 2017 sí que es va in-
cloure en l’estudi a la totalitat de municipis que 
conformen la comarca de l’Alt Palància, forma-
ren o no part del PATE (MAP). Per tant, podem 
afirmar que el diagnòstic és extensible al con-
junt del territori, quedant en el mateix reflectit 
el paper de Sogorb com a centre comarcal.

Projecte Experimental: L’ocupabilitat en l’Alt 
Palància amb perspectiva de gènere.

El PE pretén millorar l’ocupabilitat de les perso-
nes en l’Alt Palància, prioritàriament, aquelles 
persones que pertanyen a col·lectius amb es-
pecials dificultats per a la seua inserció en el 
mercat laboral. Com són les dones, les perso-
nes majors de 45 anys, aturats de llarga durada, 
persones amb diversitat funcional, joves i, els 
qui es troben en situació d’exclusió social.

Les activitats previstes del PE s’engloben en: 
Orientació laboral personalitzada, Formació, 
Millora de l’ocupabilitat, Foment de l’esperit 
emprenedor, Promoció de l’economia social, 
Sensibilització en igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes.

En la justificació de la necessitat del projecte 
s’indiquen expressament les dades que certifi-
quen una major desocupació femenina, alhora 
que es fa referència a les majors dificultats per 
a la seua contractació. Per tot això el PE se cen-
tra com a col·lectiu d’atenció prioritària el de 
dones desocupades.

Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Universitat Jaume I 
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2.- PROCÉS

Respecte dels orígens del PE i del propi PATE, és 
important assenyalar que la MAP compta amb 
una infraestructura organitzativa de més de 20 
anys, amb el que això implica quant a personal 
i coneixement de la situació comarcal. La gestió 
inicial del PE es realitzada des de la MAP que 
compta amb personal propi. El PE incorporava 
dues places de tècnics (un d’ells de gestió, i l’al-
tre amb experiència en projectes de la mateixa 
índole).

El mecanisme de funcionament de la MAP està 
perfectament reglat a través dels estatuts i, so-
bretot, compta amb una important tradició de 
presència en el territori. Aquest fet és impor-
tant pel que implica de coneixement del terri-
tori, com per la facilitat d’establir contactes i 
relacions amb totes les institucions i persones 
implicades en el PE (representants polítics, tèc-
nics i altres actors socials).

3.- APLICACIÓ Al TERRITORI

A l’hora d’analitzar l’adaptació del PE al territori 
de l’Alt Palància, el principal problema amb el 
qual ens trobem és que no apareix definit amb 
la suficient claredat el problema de l’ocupació 
des de perspectiva de gènere. De fet, els pro-
blemes s’identifiquen tant per col·lectius desfa-
vorits (on la dona és un d’aquests col·lectius), 
com per un teixit empresarial feble protagonit-
zat per petites empreses amb un elevat caràc-
ter familiar. El diagnòstic identifica la necessitat 
de fomentar tant noves iniciatives empresari-
als com d’articular mecanismes de cooperació 
entre empreses com a mitjà per a generar un 
teixit productiu mes dens. L’alternativa de la 
gran empresa (grandària mitjana) es limita a 
l’arribada de capital extern atret per avantatges 
locals de localització, i sense cap mena de vin-
culació real amb el territori.

Amb aquest enfocament de partida, el PE s’ha 
centrat en l’orientació laboral personalitzada, 
amb una atenció especial cap a la formació bà-

sica de dones centrada en superar la seua baixa 
qualificació en qüestions com a eines digitals. 
El PE també ha gestionat tallers formatius, ha 
ajudat a la gestió de subvencions empresarials.

A assenyalar dos aspectes: d’una banda, la in-
tervenció de serveis socials com a mitjà per a 
la identificació de persones destinatàries de 
les actuacions del PE; d’altra banda, i d’acord 
amb l’única entrevista realitzada a tècnics del 
PATE, s’assenyala com a aspecte destacat del 
PE la baixa participació real per part dels ajun-
taments de la MAP.

La participació de serveis socials suposa una 
garantia quant a la identificació de persones en 
risc d’exclusió, la qual cosa després té reflex en 
el tipus de formació i en les possibilitats reals 
d’incorporació al mercat de treball. Des del punt 
social és evident que es tracta d’una labor cor-
recta; ara bé, suposa supeditar les actuacions 
formatives a col·lectius amb majors dificultats.

Precisament relacionat amb l’anterior, està 
la qüestió de la baixa participació pel que fa a 
candidats a les actuacions vinculades al PE. El 
motiu principal que s’indica és l’absència de 
punts d’informació als ajuntaments integrats 
en la MAP, per la qual cosa la informació sobre 
el PATE ha sigut limitada. El que en la pràctica 
es tradueix en la baixa connexió amb el teixit 
empresarial i amb possibles iniciatives empre-
nedores. La formació no té en consideració ne-
cessitats del teixit productiu, la qual cosa al seu 
torn limita les possibilitats d’èxit, entés com a 
incorporació al mercat de treball. Així doncs, i 
vist en un context global, la posada en pràctica 
del PE s’associa a serveis socials de la MAP o 
dels ajuntaments integrats en el PATE; el PE no 
s’interpreta en clau de mercat de treball, amb 
formació destinada a millorar les possibilitats 
d’integració laboral, ni com a instrument de for-
mació de personal segons les especificacions 
del teixit productiu per a cobrir llocs de treball a 
curt o mitjà termini.

4.- PARTICIPACIÓ DE ACTORS SOCIALS

La participació d’actors socials és limitada en 
el *PATE. La presència sindical és mínima i es 
redueix a col·laboració puntual per motius re-
glamentaris (contractació de tècnics), no parti-
cipant en cap mena de deliberació sobre pro-
jectes, estratègies o model productiu. De fet, i a 
pesar que el PE té un clar enfocament d’atendre 
disparitats en el mercat de treball, la presència 
sindical és mínima.

Quant a la participació d’associacions empresa-
rials, hem d’assenyalar el clima d’entesa amb 
l’associació d’empresaris de l’Alt Palància amb 
la *MAP, si bé en el que fa referència estricta al 
PE no s’ha produït la participació de les associ-
acions empresarials.

A assenyalar, com hem indicat anteriorment, 
el baix grau d’implicació de molts dels ajunta-
ments pertanyents a la *MAP. Aquesta aparent 
desatenció té un resultat immediat en un nom-
bre inferior d’actuacions, la qual cosa en pràc-
tica es tradueix en menor orientació laboral i 
menor assessorament d’empreses en relació 
amb la potencialitat del territori.

5.- VALORACIÓ DELS ACTORS SOBRE EL PE 

La valoració de les actuacions del PE per part 
dels integrants del MAP resulta difícil de realit-
zar donat el baix grau de resposta rebut des de 
la MAP. El procés d’enquestes només ha comp-
tat amb la participació d’un tècnic implicat en 
el PE, el qual ha transmés el baix grau d’impli-
cació des de les oficines de gestió tècnica de 
la MAP, i dels seus representants polítics, dels 
quals ha resultat impossible obtindre respostes 
als requeriments per correu i telefònics per a 
col·laborar en l’elaboració de l’estratègia terri-
torial, ni per a completar el procés d’avaluació 
del PE.

6.- VALORACIÓ FINAL SOBRE EL PE PER 
L’EQUIP DE TREBALL IIDL-UJI

Prèviament a la valoració final del PE conside-
rem rellevant indicar dues qüestions centrals 
observades en el procés que acompanya al PE. 
En primer lloc, no resulta fàcil identificar la pro-
blemàtica de l’ocupació femenina com un ele-
ment diferencial de l’Alt Palància; les dades del 
diagnòstic no reflecteixen un comportament di-
ferent d’uns altres PATE de la província de Cas-
telló. Encara així, precisament la metodologia 
de treball dels *PATE permet posar l’èmfasi en 
aquells elements que el territori (en aquest cas 
la MAP) considera més importants, amb inde-
pendència de la comparativa amb altres espais. 

La segona de les qüestions que ens preocupen 
té a veure amb la implementació en si del PE, 
segons la informació rebuda en conversa amb 
tècnics del PE, i constatada en els infructuosos 
intents de contactar amb representants polí-
tics de la MAP. Aquest fet és la poca implicació 
amb el PE mostrada pels agents territorials. 
Aquesta relativa desafecció permet una doble 
interpretació; d’una banda, en clau de descon-
fiança amb la labor de la MAP (el que contrasta 
amb l’antiguitat de la institució i la rellevància 
d’altres serveis mancomunats); i, d’altra ban-
da, l’explicació alternativa estaria en l’escassa 
importància del PE en interpretar els objectius 
del mateix com a actuacions amb baix impacte 
territorial (o el que també es pot interpretar en 
desconfiança respecte del PE; i que al seu torn 
posa en dubte els mecanismes de decisió en la 
MAP).
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Aquest treball s’ha recolzat en la realització 
d’entrevistes en profunditat al director-gerent 
de la Fundació CV del Pacte per l’Ocupació a la 
Ciutat de València – València Activa i a tres per-
sones de perfil tècnic d’aquesta mateixa funda-
ció. Estem molt agraïts a totes elles per la seua 
col·laboració.

1. INTRODUCCIÓ.

En aquest text es recull una anàlisi dels projectes 
experimentals impulsats i gestionats per la Fun-
dació CV del Pacte per l’Ocupació a la Ciutat de Va-
lència (d’ara en avant FCVPE) en les convocatòries 
de 2016/17 i 2017/18. Es tracta d’uns programes 
de caràcter anual l’exercici del qual s’estén fins a 
setembre de cada any, i que s’emmarquen en el 
pla Avalem Territori de LABORA. Avalem Territori 
ha estimulat els acords territorials per l’ocupació 
en els últims exercicis (des de 2016/17 d’ara en 
avant) i té com a objectiu tant la territorialització 
de les polítiques actives d’ocupació com la con-
secució de la participació dels agents locals (es-
pecialment els agents socials més representatius, 
encara que no únicament aquests) en el desenvo-
lupament d’aquestes polítiques.

La FCVPE “és una entitat dependent de l’Ajunta-
ment de València i compta amb la participació 
dels agents econòmics i socials més represen-
tatius: UGT, CCOO i la Confederació Empresarial 
Valenciana. Té la missió d’impulsar i coordinar 
les polítiques d’ocupació i desenvolupament 
econòmic local a la ciutat, posicionant i projec-
tant València com una ciutat estratègica i ge-
neradora d’ocupació”(Informació recollida en la 
pàgina web de la citada Fundació). Entre els ob-
jectius d’aquesta fundació s’inclou la gestió de 
les polítiques actives d’ocupació derivades del 
Pacte per a l’Ocupació de la ciutat de València. 
D’acord amb aquest objectiu, doncs, el disseny i 
gestió dels projectes experimentals de la ciutat 
de València correspon a la FCVPE.

L’esmentat Pacte per a l’Ocupació de la ciutat 
de València comença a forjar-se l’any 2000 en 
el marc d’un procés de diàleg social, la qual 
cosa desemboca en la signatura d’un acord en-
tre l’Ajuntament de València i els actors socials 
CCOO-PV, UGT-PV, CEV, CEPYMEV i l’Empresarial 
en 2001. “Al gener de l’any 2000 l’Ajuntament 
de València presenta el PLA DE XOC CONTRA LA 
DESOCUPACIÓ A la CIUTAT DE VALÈNCIA, plan-

Josep V. Pitxer, Ernest Cano, Juan R. Gallego, Oscar Muñoz
Universitat de València
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tejant una Comissió Consultiva d’Ocupació per 
a l’elaboració d’un Pacte Territorial d’Ocupació. 
Les organitzacions sindicals més representati-
ves (CCOO PV i UGT PV), van realitzar una va-
loració i propostes al Pla de Xoc en la qual van 
determinar que el model dels Pactes territori-
als per l’ocupació, desenvolupat en el marc de 
la Unió Europea, constituïa una referència útil i 
interessant, ja que des d’una àmplia concerta-
ció en què es basen, pot desenvolupar-se una 
estratègia integradora que permeta una millor 
coordinació de les accions en favor de l’ocupa-
ció.” (FCVPE, 2018: 6).Després de la signatura, 
se subscriu un conveni amb la Generalitat Va-
lenciana en 2002, que s’acompanya de la in-
corporació de LABORA al Pacte. Des de la seua 
constitució, el pacte ha estat en vigor i amb acti-
vitat ininterrompudament fins als nostres dies. 
Entre 2004 i 2005 es crea i constitueix la Funda-
ció FCVPE que des d’aqueix moment gestionarà 
el pacte per l’ocupació, acord per l’ocupació en 
els últims anys (FCVPE, 2017d: 5 et seq.). Així 
doncs, en 2001 se signa l’I Pacte per a l’Ocu-
pació a la Ciutat de València, al qual li seguei-
xen cinc més, estant actualment en vigor el VI 
Pacte per a l’Ocupació de València des de març 
de 2018, amb vigència en el període 2018-2020 
(FCVPE, 2018: 6-7).

Convé ressenyar que en 2016 tenen lloc dos can-
vis amb un impacte significatiu sobre la marxa 
del pacte per a l’ocupació i també sobre la pròpia 
activitat de FCVPE. D’un costat, té lloc un procés 
de reflexió interna i redefinició de les estructures 
i les maneres de conducta de l’Ajuntament de Va-
lència en matèria d’ocupació i desenvolupament 
local. “Al setembre de 2016 l’Àrea de Desenvolu-
pament Econòmic Sostenible de l’Ajuntament de 
València va realitzar l’encàrrec a l’Institut Interu-
niversitari de Desenvolupament Local de la Uni-
versitat de València, de dur a terme un procés de 
reflexió estratègica i avaluació de l’acció de l’Àrea 
en matèria d’ocupació i emprenedoria. Aquesta 
reflexió havia de prendre la forma d’un Pla Estra-
tègic d’Ocupació i Emprenedoria amb propostes 
per a una integració estratègica de les polítiques 
públiques d’intervenció sobre el mercat de tre-

ball local a la ciutat de València.” (FCVPE, 2017d: 
11). Resultat d’aquest procés, la ciutat de Valèn-
cia comptarà amb un pla estratègic en matèria 
d’ocupació, emprenedoria i formació (Noguera et 
al., 2017), al mateix temps que es crea la marca 
València Activa “amb l’objectiu de coordinar les 
estructures existents a l’Ajuntament de València 
en matèria de desenvolupament econòmic i ocu-
pació. La FCVPE i el Servei d’Ocupació i Empre-
nedoria, a través d’aquesta marca, potenciaran 
les sinergies, avantatges i oportunitats que ens 
ofereix la cooperació i la capacitat de comple-
mentar-se totes dues estructures en un projecte 
comú; augmenta, així, la seua eficàcia i eficièn-
cia, prestant un servei de major qualitat a la ciu-
tadania i a les empreses” (FCVPE, 2017d: 11).

D’un altre costat, també en 2016, LABORA 
posarà en marxa el programa Avalem Terri-
tori després d’uns anys en què les ajudes als 
pactes territorials per l’ocupació havien sigut 
suprimides. Aquestes ajudes (Ordre 12/2016, 
de 29 de juliol, de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Tre-
ball, per la qual s’estableixen les bases regu-
ladores del programa de foment dels acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvolu-
pament local en la Comunitat Valenciana, OR-
DEN 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les 
bases reguladores del programa de foment 
dels acords territorials en matèria d’ocupació 
i desenvolupament local en la Comunitat Va-
lenciana. [2016/6307].), en el seu primer any 
(2016/2017), recullen finançament per a l’ela-
boració de diagnòstics socioeconòmics en els 
pactes i territoris que s’acolliren al programa, 
així com una subvenció per al disseny i gestió 
de projectes experimentals també en el marc 
dels territoris amb un acord per l’ocupació en 
vigor. A partir del segon any (2017/2018) es 
contemplarà únicament finançament dirigit a 
sufragar els projectes experimentals aprovats. 
La FCVPE s’ha acollit a aquestes ajudes, tant 
les destinades a l’elaboració d’un diagnòs-
tic socioeconòmic de la ciutat de València en 

l’exercici 2017/18, com les dirigides a finançar 
projectes experimentals en els últims anys (a 
partir de 2017/18).

A tot l’anterior cal afegir quatre trets addicio-
nals relatius a la filosofia i manera de conducta 
de la Fundació FCVPE (i per extensió de València 
Activa), tots ells estretament relacionats. El pri-
mer, l’aposta per unes polítiques participatives 
en matèria d’ocupació i desenvolupament soci-
oeconòmic. Una cosa inherent a la pròpia natu-
ralesa de la Fundació i del pacte per l’ocupació 
que gestiona (entre altres activitats), però que es 
va afermant amb el pas del temps, tant a través 
del treball conjunt en el si de la Fundació com a 
partir d’iniciatives com la subvenció global FSE 
i la iniciativa EQUAL (totes dues desenvolupa-
des en la primera dècada del present segle). A 
l’anterior s’uneix un segon ingredient consistent 
en l’avanç cap a estratègies de caràcter integral 
per a afrontar els problemes socioeconòmics 
de la ciutat de València, la qual cosa exigeix una 
creixent coordinació amb departaments de les 
administracions públiques diferents als d’ocu-
pació . Tots dos trets (el caràcter participatiu i 
l’adopció d’una perspectiva integral) es troben 
estretament relacionats, com es mostra clara-
ment en el següent fragment: “En aquest cas de 
la ciutat de València les entitats i organitzacions 
promotores del Pacte, han considerat necessari 
fer un salt qualitatiu important coordinant polí-
tiques, esforços i recursos per a donar suport a 
actuacions integrals de creació d’ocupació que 
afavorisquen el diàleg i la cooperació perma-
nent i que responguen a les necessitats especí-
fiques dels col·lectius i dels sectors econòmics. 
Com a experiència participativa tenim dos pro-
jectes de cooperació entre les parts: la subven-
ció global FSE l’any 2002 i altres anys (Minis-
teri d’Administracions Públiques) en el qual es 
van conjuminar recursos dels diferents actors 
CCOO PV, UGT PV i CEV. D’altra banda l’any 2004 
la iniciativa EQUAL on es va treballar conjunta-
ment en l’Agrupació de Desenvolupament. Això 
va suposar un salt rellevant en la participació 
de les entitats signants del Pacte a desenvolu-
par conjuntament i cooperativament un projec-

te integral a mitjà termini establint un model de 
participació en les polítiques locals de caràcter 
socioeconòmic, model que ha suposat un apre-
nentatge en la cooperació a favor de l’ocupació 
ja establida en el nucli concertat del Pacte Ter-
ritorial per a l’Ocupació” (FCVPE, 2018: 10).

Al seu torn, el tercer tret que caracteritza les 
activitats de la fundació FCVPE és la preocupa-
ció per acompanyar les actuacions d’un exercici 
d’anàlisi de la realitat objecte de la intervenció i 
dels resultats de les activitats desenvolupades, 
la qual cosa es tradueix en la creació d’un Ob-
servatori del Mercat de Treball en 2001, en el 
marc de l’I Pacte per a l’Ocupació, que en 2015 
es transforma en Observatori Socioeconòmic 
d’Ocupació i Formació, en el marc del V Pacte 
per a l’Ocupació (FCVPE, 2018: 15). L’objectiu 
del mateix és doble, conjuminant funcions de 
foment de la participació i d’anàlisi de la rea-
litat socioeconòmica: “Aquest es configura com 
un òrgan de caràcter consultiu, de participació 
i proposta, quant a les mesures i polítiques que 
desenvolupa o puga desenvolupar l’Ajunta-
ment en l’àmbit de l’ocupació, la formació, i el 
desenvolupament econòmic local. (…) té com a 
finalitat facilitar la presa de decisions i la imple-
mentació de les polítiques actives d’ocupació a 
nivell local, proporcionant dades d’interés a tots 
els agents que intervenen en el mercat laboral 
mitjançant els seus estudis, publicacions i con-
sultes. Està compost per la Regidoria d’Ocupa-
ció i Formació de l’Ajuntament de València, la 
Fundació CV del Pacte per a l’Ocupació, la Con-
federació Empresarial Valenciana, UGT, CC.OO. i 
OCUPACIÓ. Participen com a entitats convidades 
LABORA, la Universitat de València i la Univer-
sitat Politècnica de València.” (FCVPE, 2018: 15).

Finalment, com a quart tret característic de la 
fundació FCVPE, i per extensió de València Acti-
va, cal assenyalar la seua obstinació per parti-
cipar en aquells projectes i xarxes externes que 
puguen traduir-se en la millora de les polítiques 
i actuacions desenvolupades. Convé ressenyar 
referent a això la participació en la xarxa Fòrum 
de Ciutats per l’Ocupació, la participació en la 
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xarxa REDEL de professionals del desenvolupa-
ment econòmic local o en el programa LLEGIU 
de l’OCDE. Una participació que es tradueix en 
iniciatives concretes com l’organització de l’I 
Seminari-Trobada d’Observatoris Socioeconò-
mics i Urbans Locals al juny de 2018 a València.

Amb l’exposat fins al moment s’ha pretés de-
finir el marc institucional en el qual es desen-
volupen els projectes experimentals a la ciutat 
de València des de l’exercici 2017/18, un marc 
aquest en el qual a) els projectes experimen-
tals desenvolupats són una peça (una por-
ció) d’una iniciativa més àmplia d’ocupació i 
desenvolupament local desplegada a València 
per part de la FCVPE en el marc de València 
Activa; i aquesta peça s’ha dissenyat perquè 
encaixe en el conjunt de l’estratègia (De fet, en 
relació als projectes del segon exercici s’afir-
ma que “totes aquestes accions es realitzen o 
realitzaran de forma coordinada amb els pro-
jectes i programes de foment d’ocupació que 
es duen a terme per la Fundació CV del Pacte 
per a l’Ocupació a la ciutat de València” (FC-
VPE, 2018: 14). I això és una cosa extensible al 
conjunt d’exercicis); b) l’aposta pel desenvolu-
pament de projectes innovadors formen part 
del procedir habitual de la Fundació, abans 
fins i tot d’acollir-se a la convocatòria de pro-
jectes experimentals en el marc de les ajudes 
als acords territorials d’ocupació de LABORA; 
i c) les estructures creades compten amb un 
suport polític superior al d’altres territoris del 
País Valencià, la qual cosa es tradueix, entre 
altres coses, en una aportació important de fi-
nançament per part de l’Ajuntament de Valèn-
cia, un finançament addicional a l’obtinguda 
mitjançant al recurs a les subvencions de La-
bora o d’altres institucions públiques (siguen 
autonòmiques, estatals o europees).

Com a complement a aquesta caracterització 
de caràcter institucional, caldria assenyalar que 
el context socioeconòmic de la ciutat de Valèn-
cia presenta com a particularitats la persistèn-
cia d’importants problemes de caràcter laboral, 
encara intensos malgrat el canvi en la dinàmica 

laboral a partir de 2014, la seua generalització 
al llarg de la ciutat, i també el seu desigual re-
partiment territorial al llarg dels barris i dis-
trictes de València (FCVPE, 2017a). Una situació 
socioeconòmica que requereix de l’adopció de 
mesures dirigides a intentar mitigar els proble-
mes, així com de la incorporació d’una dimensió 
territorial (de barris) en el disseny i implemen-
tació d’aquestes.

Com s’ha indicat anteriorment, la FCVPE s’ha 
acollit des del principi a les ajudes dirigides 
al finançament dels projectes experimentals, 
tant en 2016/17 com en 2017/18. Alguna cosa 
que ha tingut continuïtat en la convocatòria de 
2018/19. L’anàlisi dels projectes experimentals 
de la ciutat de València recollits en el present in-
forme s’ha centrat en els dos primers exercicis 
(2016/17 i 2017/18). Així mateix, la informació 
de la qual es nodreix aquest informe és doble. 
D’una banda, informació documental consistent 
en les memòries d’activitat que acompanya-
ven les propostes de projectes en els exercicis 
2016/17 i 2017/18, a més de la memòria de l’ac-
tivitat desenvolupada en el primer dels exerci-
cis (en aquest últim cas, la informació amb els 
projectes ja executats) i de les memòries de la 
FCVPE. Per una altra, s’han realitzat un total de 
quatre entrevistes en profunditat a persones de 
la FCVPE implicades en el disseny i gestió dels 
projectes, alguna cosa que s’ha acompanyat 
d’una entrevista també en profunditat a dues 
persones responsables del disseny i gestió del 
programa de projectes experimentals des dels 
serveis centrals de Labora a València.

Partint d’aquesta informació, passem a des-
criure breument els projectes presentats en 
cadascun dels anys, 2017 i 2018. Tot seguit in-
clourem dos apartats destinats a la valoració 
dels esmentats projectes. Primer com a procés 
i després com a aplicació al territori. Després 
de les avaluacions afegirem una valoració glo-
bal dels projectes experimentals a partir de 
l’anàlisi realitzada, incloent algunes propostes 
de redefinició del programa.

2. BREU DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES 
EXPERIMENTALS DESENVOLUPATS EN ELS 
EXERCICIS 2016/17 I 2017/18.

L’any 2017, la Fundació CV del Pacte per l’Ocu-
pació a la ciutat de València, va presentar com 
a projecte experimental el denominat “València 
Activa”, nom que s’ha constituït com a “marca” 
amb la qual articular el conjunt d’estructures de 
l’Ajuntament de València en matèria de desen-
volupament econòmic, ocupació, formació i 
emprenedoria, com hem indicat més amunt. 
Aquest projecte experimental conté, al seu torn, 
diferents sub-programes o línies d’actuació, 
concretament: “Barris per l´ocupació”, “Em-
prenedoria social i impuls d’iniciatives locals 
d’ocupació”, “Ocupació en activitats inclusives 
d’impacte social”, “Suport a l’ocupació de qua-
litat en el turisme i altres sectors econòmics”, i, 
finalment, “Reactivem”. Aquest projecte, això és, 
el paquet format per aquests cinc subprogra-
mes, s’han dut a terme des de finals del 2016 
fins al 30 de setembre del 2017.

El subprograma “Barris per l´ocupació” és un 
servei d’informació, orientació professional per 
a l’ocupació i desenvolupament local a la ciutat 
de València, per a la qual cosa s’han dedicat di-
ferents centres d’ocupació en diversos barris o 
districtes de la ciutat, concretament deu segons 
la memòria d’activitats de 2017 (FCVPE, 2017d: 
51). Com a manifesta una de les persones en-
trevistades: “la baixada cap a els barris, (…) ací 
es materialitza la capil·laritat cap al territori”. El 
seu pilar bàsic és la informació sobre els ser-
veis de València Activa, així com el desenvolu-
pament local i la dinamització socioeconòmica 
dels barris, sense oblidar les funcions d’orienta-
ció laboral i els itineraris personalitzats d’inser-
ció, la formació i la gestió d’ofertes d’ocupació 
(“és un servei d’informació i d’assessorament, 
sobretot d’ocupabilitat però també dels serveis 
que ofereix València Activa, per exemple, això 
de l’Agència d’ocupació no està en els barris”, 
com es manifestava en les entrevistes realit-
zades). Així mateix, compta amb un servei de 
coaching per a qualsevol dels usuaris. Concre-

tament, l’estructura creada en els barris presta 
un triple servei: informació a qualsevol perso-
na que acudisca, orientació professional per a 
l’ocupació i desenvolupament local dirigit a la 
dinamització integral (econòmica i social) dels 
barris en els quals s’actua (FCVPE, 2017d: 52).

De la metodologia d’aquest subprograma, res-
senyar que és personalitzada, proactiva i parti-
cipativa, amb la finalitat de fomentar l’autono-
mia i la responsabilitat en el procés de cerca 
d’ocupació, estant tutoritzat per un tècnic d’ori-
entació laboral. En definitiva, presenta entre 
els seus objectius els de la promoció de l’ocu-
pabilitat, l’emprenedoria, el desenvolupament 
local i la inserció sociolaboral de persones en 
situació de vulnerabilitat. A l’anterior cal afegir 
la col·laboració per part d’un conjunt no menys-
preable d’entitats de la ciutat en aquest projec-
te, especialment el teixit associatiu dels barris 
en els quals se centra la intervenció. “Servef, 
Acipmar, Junta Municipal de Trànsits, Servei de 
Biblioteques municipals, Alcaldies Pedànies de 
Benimàmet, La Torre i Castellar, així com Cen-
tres Educatius, Associacions veïnals i qualsevol 
altra entitat localitzada en el barri d’actuació, 
es pretén i fomenta el treball en xarxa amb els 
agents de la zona, per a una millor gestió i opti-
mització dels recursos.” (FCVPE, 2017d: 51).

Un segon subprograma és la denominada “Em-
prenedoria social i impuls d’iniciatives locals 
d’ocupació”. La seua finalitat no és una altra 
que la d’impulsar projectes d’emprenedoria 
social generadors d’ocupació en sectors emer-
gents i en l’àmbit dels Nous Jaciments d’Ocu-
pació (NYE). Es tracta, doncs, d’una línia d’ac-
tuació amb un doble objectiu: la identificació 
d’oportunitats de creació d’activitat econòmica i 
ocupació en el territori, d’un costat, i la incorpo-
ració de persones desocupades (preferentment 
aquelles en risc d’exclusió social) a aquestes 
activitats econòmiques d’impacte social, d’un 
altre (FCVPE, 2017d: 117) Dins d’aquest subpro-
grama destaca la posada en funcionament del 
projecte AGROSOLIDARIS, un projecte en el qual 
ha participat de forma activa la Fundació per la 
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Justícia , el CMIO (Centre Municipal de la Dona 
del Ajuntament de València), la Fundació Àmbit, 
el Centre Municipal de Serveis Socials i FEVEC-
TA (FCVPE, 2017d: 126). Un projecte que con-
tenia tant formació com ocupació en un àmbit 
molt concret: l’agricultura ecològica. Els seus 
destinataris/as van ser persones en situació 
o risc d’exclusió social (entre les quals hi ha-
via joves, dones, immigrants, parades de llarga 
duració, dones víctima de violència de gènere, 
ex-reclusos/as o persones amb discapacitat), 
amb la finalitat de proporcionar-los coneixe-
ments i capacitats professionals i personals 
que els faciliten la seua inserció en el mercat 
laboral. Naix amb la intenció d’emprendre en 
una iniciativa de caràcter social i emprar a per-
sones dels col·lectius citats. Així, l’Horta Valen-
ciana s’observa com un sector d’ocupació del 
qual pot traure’s profit. Desplegat el projecte 
AGROSOLIDARIS, la seua intenció és que siga la 
base de futurs programes amb certa similitud 
(a manera de “tutor”), com així ha ocorregut en 
el programa experimental executat en 2018.

Un tercer subprograma de València Activa és 
la “Ocupació en activitats inclusives d’impac-
te social”. A partir d’un diagnòstic previ, es va 
establir un pla que permetera la planificació i 
execució de mesures urgents per a fer front 
a les altes taxes de desocupació. D’aquesta 
manera, aquest subprograma tractava de ser 
un instrument que promoguera el creixement 
econòmic sostenible de la ciutat a través de la 
generació i transformació del coneixement, di-
namitzant els sectors estratègics de la ciutat, 
impulsant el creixement empresarial, la inici-
ativa emprenedora i la generació d’ocupació 
(FCVPE, 2017b: 20). Amb aquest subprograma 
s’han “estimulat” negocis d’impacte social, que 
contribueixen, sostenible i inclusivament, als 
objectius de la reducció de la pobresa i la pro-
tecció del medi ambient, per a això s’han im-
pulsat sectors tals com “Turisme, Esport, Ma-
jors, Comerç, Art i Disseny, Noves Tecnologies, 
Agricultura Ecològica, Gastronomia, Arquitec-
tura, energia, mobilitat sostenible, Biotecnolo-
gia” (FCVPE, 2017b: 19).

Així mateix, i dins d’aquest tercer subprogra-
ma, destaca el projecte VIT EMPRENDRE, iniciat 
a l’abril de 2017, consistent en la configuració 
d’una xarxa d’emprenedors innovadors, els 
membres dels quals tenen al seu abast la pos-
sibilitat d’intercanviar coneixement, col·laborar 
en activitats d’I+D+i, la transferència de tecno-
logia, així com constituir sinergies a través del 
treball en xarxa i mantindre el contacte amb en-
titats de l’emprenedoria valenciana. En aquesta 
línia d’acció, com destaca una persona entre-
vistada “existeix una elevada col·laboració amb 
altres agents externs”. Entre les accions desen-
volupades dins de l’àmbit del projecte VIT EM-
PRENDRE destaquem “Startup Ole”, “Connec-
ta’t amb Fomentup”, “Pal Market Fest”, “Impact 
Growth València”, “Jornada Transformació Di-
gital UE”, “Sharing Madrid”, “Impulsant Empre-
nedors” i “Marina Genius Lab” realitzades entre 
abril i juny del 2017 (FCVPE, 2017b: 23-25).

Continua el projecte València Activa amb el 
subprograma “Suport a l’ocupació de qualitat 
en el turisme i altres sectors econòmics”, el qual 
pren “com a punt de partida l’estudi de l’OCDE 
«Supporting quality jobs in tourism»” (FCVPE, 
2017b: 30). En aquest sentit, la pretensió era 
la posada en marxa d›una estratègia per a la 
millora de la qualitat en l›ocupació en el sec-
tor turístic (fonamentalment en aquest sector), 
però també en altres sectors econòmics. Així, 
es tracta d›implantar algun tipus de forma de 
reconeixement de bones pràctiques quant a la 
qualitat de l›ocupació en les empreses del ram. 
Es pretén que una iniciativa com aquesta con-
tribuïsca de manera significativa, d’una banda, 
a reconéixer a les empreses que generen ocu-
pació de forma sostenible i de qualitat; per una 
altra, es busca fomentar ocupacions de millor 
qualitat. Aquest programa es va posar en mar-
xa, tenint en compte la importància que té el 
turisme a la nostra ciutat tant des del seu ves-
sant econòmic com des de la quantitat d’ocupa-
ció que genera. Dins d’aquest subprograma es 
van realitzar dues accions: d’una banda, l’estudi 
de l’elaboració d’un segell de qualitat en ocu-
pació a la ciutat de València, i per un altre, un 

vídeo que buscava sensibilitzar tant al sector 
empresarial com a institucions i a la població 
en general. Aquest audiovisual va ser creat en 
col·laboració amb el Pacte Territorial de l´Horta 
Nord (Pactem Nord).

I finalitza el projecte València Activa amb el 
cinqué subprograma: “Reactivem”. Un projecte 
destinat a la recuperació d’activitats econòmi-
ques empresarials. A vegades, una empresa 
s’extingeix per causes alienes al funcionament 
de l’activitat. D’aquesta manera, i mitjançant 
la successió/adquisició per una altra persona, 
s’aconsegueix evitar el tancament d’aquesta 
empresa i continuar amb la seua activitat eco-
nòmica, que al seu torn reporta la no pèrdua 
d’ocupació o fins i tot la generació de nous llocs 
de treball. En el marc d’aquest projecte s’inclo-
uen els serveis d’assessorament a l’empresari-
at, amb estudis de viabilitat i amb la confecció 
d’un pla de negoci, així com serveis de captació 
d’empreses cedents i emprenedors, serveis de 
networking i accions de formació. L’assesso-
rament és tant per a la persona que transmet 
l’empresa com per a aquella persona interes-
sada a adquirir-la. En aquest programa van 
participar 21 persones gerents d’un negoci que 
volien traspassar, i 31 persones emprenedores.

Una vegada vistos els diferents subprogra-
mes del projecte València Activa per a l’any 
2017 (exercici 2016/2017), ens endinsem en 
el projecte executat l’any 2018 (2017/2018). En 
aquest cas, i mancant la memòria final, a par-
tir de la qual podríem ser més exhaustius, la 
informació recaptada prové de les entrevistes 
en profunditat realitzades a diversos testimonis 
privilegiats, així com de la memòria d’activitats 
aportada en la sol·licitud de la subvenció i de la 
memòria d’activitats de la Fundació FCVPE cor-
responent al primer semestre de 2018.

De manera general, es pot dir que existeix una 
línia de continuïtat en el projecte del 2018 en re-
lació amb el del 2017. Segons la informació re-
collida, l’any 2018 van ser 8 les línies d’actuació. 
Com es posa de manifest en les entrevistes rea-

litzades, aposten, en qualsevol cas, per “tractar 
de millorar la capacitat de col·laboració i coor-
dinació amb altres entitats, públiques, privades 
o mixtes”, alguna cosa que es plantegen com un 
objectiu transversal més a afegir als que estan 
plasmats en el seu programa. Quant als con-
tinguts, podem dir que es mantenen les línies 
d’actuació de l’any anterior, consolidant-les, la 
qual cosa en alguns casos suposa enriquir-les 
amb nous projectes. Al seu torn, s’afigen nous 
fronts d’actuació, com són la prospecció d’ofer-
tes en barris i districtes, el desplegament d’es-
tratègies de desenvolupament sostenible en 
barris i districtes, la retenció i el retorn de ta-
lent i, finalment, les accions integrades de col-
laboració entre els centres LABORA Ocupació i 
València Activa.

De les línies d’acció que podem destacar està 
la d’identificar necessitats socials per a, a par-
tir d’aquest diagnòstic, “generar alguns (nous) 
emprenedories” (com assenyala una de les per-
sones entrevistades). Així, i d’aquesta manera, 
s’han focalitzat els esforços en alguns sectors 
tals com la denominada “silver economy”, la 
“economia taronja”, l’economia circular, el pro-
grama València Tech City o el turisme, aquest 
últim ja tractat l’any 2017. Al seu torn, altres 
accions destacades dins de les línies d’actuació 
i que s’inclouen en el subprograma “Ocupació 
en activitats inclusives d’impacte social”, són 
les de “Rehabilitadors” o les de “Recuperadors”, 
tots dos executats en el barri del Cabanyal.

La “silver economy” (també denominada “eco-
nomia de plata” o “economia platejada”) és 
conseqüència de l’envelliment de la població 
i l’allargament de l’esperança de vida, alguna 
cosa que s’acompanya de la reducció de les 
taxes de natalitat. Davant aquestes circums-
tàncies es generen oportunitats en el camp 
empresarial. En definitiva, i davant l’augment 
de l’esperança de vida, es tracta que les perso-
nes majors gaudisquen d’una major qualitat de 
vida. Estem, doncs, davant un sector dedicat a 
la producció de productes i serveis a la tercera 
edat. Segons la iniciativa de la Comissió Euro-
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pea “Smart Silver Economy”, els béns i serveis 
consumits per aquest grup de població van des 
del transport, el menjar, la cultura, restauració i 
hotels, salut, roba i calçat, comunicacions, edu-
cació, etc., camps en els quals té lloc un incre-
ment de la despesa per part d’aquesta població, 
generant un augment del PIB.

D’altra banda, ens trobem amb la potenciació 
dins de València Activa de la denominada “eco-
nomia taronja” o industries culturals i creatives, 
a través del programa “Consolidart 2018”. Es 
tracta d’una economia en la qual el valor dels 
béns i serveis té com a base la propietat intel-
lectual. En aquest sentit, els sectors de l’econo-
mia taronja van des de l’arquitectura, fins a les 
arts visuals i escèniques, el cinema, el disseny 
editorial, la música o la moda.

La línia d’actuació “València Tech City” pretén 
l’impuls d’un nou entorn econòmic “intel·ligent”, 
situant així a València com a referent en la cre-
ació de coneixement i d’ocupació de qualitat. Es 
tracta d’una iniciativa públic-privada, amb pro-
jecció nacional i internacional, que pretén atrau-
re el talent internacional, retindre el talent local, i 
promoure la inversió i la creació de projectes. En 
aquest sentit, aquesta plataforma donarà cober-
tura a iniciatives relacionades amb la tecnologia 
i la innovació que duguen a terme emprenedors, 
empreses emergents, acceleradores, universi-
tats, Administracions Públiques o altres agents 
relacionats amb la tecnologia i la innovació. Com 
assenyalava una de les persones entrevistades, 
amb aquest projecte “volem ser una ciutat capaç 
de ser generadora de talent i oportunitats (…) di-
versificar la nostra economia perquè aposte per 
sectors que siguen capaços de resistir les ma-
jors adversitats que puga haver-hi en futures cri-
sis econòmiques”. En aquest projecte, juntament 
amb València Activa, han participat molts actors 
rellevants del territori, des de les Universitats, la 
patronal, els sindicats UGT, CCOO i OCUPACIÓ, així 
com l’Associació d’Empresàries i Professionals 
de València, l’Associació Valenciana de Starups, 
l’Agència Valenciana d’Innovació, l’Institut Valen-
cià de Finances, i alguns Col·legis professionals.

Quant al turisme, la informació recollida als 
diferents testimonis privilegiats entrevistats 
apunta en la direcció que, així com en el projec-
te anterior del 2017 es va fer un estudi per a la 
implantació del segell de qualitat, en enguany 
2018 el seu objectiu ha sigut la posada en mar-
xa d’aquest segell.

Una altra de les actuacions fixades per València 
Activa per al 2018 ha sigut la de retenció i re-
torn del talent, una experiència pilot realitzada 
amb un grup limitat de persones valencianes 
que han emigrat a l’estranger, amb la finalitat 
que puguen conéixer i beneficiar-se de les ac-
cions i recursos d’informació, formació i ocupa-
ció que les institucions i empreses valencianes 
poden brindar als joves per a propiciar el seu 
retorn, amb les millors condicions d’integració i 
inserció professional.

De la mateixa manera que el projecte Agrosoli-
daris de l’exercici 2016/17, en aquest segon any 
de projectes experimentals s’han desenvolupat 
dues noves línies d’actuació concretes en els 
barris, concretament en el barri del Cabanyal: 
“rehabilitadors” (rehabilitació d’edificis) i “re-
cuperadors” (recollida i tractament de residus), 
impulsades per l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Sostenible de l’Ajuntament de Valèn-
cia però a través de València Activa, i la fi de 
la qual és la millora de la qualitat de vida dels 
seus veïns i lluitar contra la degradació i abandó 
dels seus carrers. Per al cas de “Recuperadors 
del Cabanyal”, es va crear una cooperativa la fi 
de la qual és la recollida a domicili i per petició 
d’algun membre del veïnat de ferralla i electro-
domèstics, tractant-se d’un servei gratuït. Els 
membres d’aquesta cooperativa es van formar 
en accions de recollida de ferralla i reciclatge, 
sent un total de 15 les persones formades. La 
formació ascendeix a diversos mòduls de 16 
hores setmanals, consistents en tècniques de-
dicades a la recollida de residus, i a l’economia 
social. La veritat és que es tracta d’una manera 
de donar eixida a una activitat que està molt ar-
relada en el barri del Cabanyal, i que, a partir de 
la constitució d’una cooperativa, poden donar 

un servei més professionalitzat i en un context 
de major formalitat. De la mateixa manera, es 
té la intenció d’establir acords de recollida de 
residus de facultats, hospitals, empreses dels 
barris, grans magatzems…

Una altra línia en aquest mateix barri és la cre-
ació de la cooperativa “Rehabilitadors del Caba-
nyal”, la fi del qual no és un altre que procedir a 
la rehabilitació dels edificis històrics del barri. 
El perfil al qual va destinat aquesta línia d’actu-
ació és població desocupada amb experiència 
en el sector de la construcció. Per tant, pretén 
professionalitzar la mà d’obra en la construc-
ció, on hi haurà una fase de formació, a l’una 
que la motivació emprenedora. Entre aquesta 
formació destaquem, d’una banda, la instal·la-
ció de plaques de cartó i algeps laminat, i per un 
altre, l’aïllament en les obres. 

 
3. L’AVALUACIÓ DELS PROJECTES 
EXPERIMENTALS COM PROCÉS.

En aquest apartat es recull una valoració del 
procés d’interacció entre actors en el qual sor-
geixen els projectes experimentals desenvolu-
pats per la fundació FCVPE en els últims anys. 
Un procés en el qual: a) si bé existeix una cer-
ta incidència de Labora, són els actors locals, 
principalment la fundació FCVPE, els qui tenen 
el major protagonisme en la definició i execu-
ció dels projectes; b) té lloc una participació no 
menyspreable dels actors socials i d’altres ac-
tors territorials; i c) l’elaboració del diagnòstic 
socioeconòmic de la ciutat en el marc del pro-
grama Avalem Territori en l’exercici 2016/2017 
ha tingut també una certa incidència positiva.

 
3.1. Origen de l’Acord per l’Ocupació de la 
ciutat de València i inserció dels projectes 
experimentals en aquest.

El Pacte per l’Ocupació de la ciutat de València 
té més de quinze anys de vida. De fet, és un dels 
quals primer es va constituir al País Valencià, 

juntament amb el de l’Horta Sud, el de l’Hor-
ta Nord i el de la Vega Baixa (Gallego i Pitxer, 
2009). En l’epígraf anterior hem descrit breu-
ment el seu origen, al mateix temps que hem 
destacat que des de la seua constitució no ha 
cessat en la seua activitat.

És remarcable, a la vista de l›exposat anterior-
ment, que els projectes experimentals són un 
paquet de programes que constitueix una part 
reduïda del conjunt d›intervencions que des 
de l›Ajuntament de València s›implementen 
en matèria d›ocupació, desenvolupament lo-
cal, formació i emprenedoria. També ho és que 
aquests projectes són dissenyats i gestionats 
des de la FCVPE, en el marc del pacte per l›ocu-
pació de la ciutat. Ara bé, no hem d’oblidar que 
els projectes experimentals són una part del 
conjunt d’activitats d’aquesta fundació.

En el context descrit, aconseguir dosis raona-
bles de coordinació en el conjunt d’actuacions 
en matèria d’ocupació i desenvolupament local 
de l’Ajuntament de València resulta complicat, 
i un altre punt podem dir de la coherència dels 
projectes experimentals en el marc d’aquest 
conjunt d’actuacions. Ara bé, referent a això, 
l’esforç organitzatiu que ha suposat València 
Activa resulta notable. Un esforç del qual hem 
donat compte anteriorment, alguna cosa al 
que ha contribuït l’elaboració d’un pla estratè-
gic d’ocupació, emprenedoria i formació de la 
ciutat de València (Noguera et al., 2017). Sense 
aquest esforç organitzatiu no es podria expli-
car la raonable i creixent coherència aconse-
guida pel conjunt d’actuacions desplegades per 
l’Ajuntament de València i la FCVPE en matèria 
d’ocupació, formació i desenvolupament local, 
incloent els projectes experimentals.

De la mateixa manera, i sense abandonar 
aquesta perspectiva organitzativa, resulta molt 
positiu l’esforç invertit en l’ampliació de l’es-
tructura d’intervenció cap als barris, la qual 
cosa propícia l’increment de l’abast territorial 
dels projectes, així com la seua efectivitat i el 
caràcter participatiu d’aquests, una cosa deri-
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vada de la major proximitat a la població, les 
entitats i les empreses. De fet, segons declara 
una de les persones entrevistades, un dels prin-
cipals resultats atribuïts als projectes experi-
mentals desenvolupats a València és “tindre 
presència en els barris dels diferents districtes 
de la ciutat… fonamental”. I una presència que 
progressivament va adquirint més consistèn-
cia: “Efectivament, entràrem, diguem, en una… 
, perquè d’una manera de solucionar cuses ur-
gents, no? I, a poc a poc, perquè anem generant 
xicotetes agències de desenvolupament als 
barris i districtes”.

 
3.2. Autonomia de l’Acord per l’Ocupació de 
la ciutat de València i participació dels actors 
socioeconòmics en la definició del contingut 
dels projectes experimentals.

A l’hora de dissenyar el contingut dels projec-
tes experimentals de la ciutat de València, se-
gons es desprén de les entrevistes realitzades, 
aquest ha sigut definit pels actors locals, prin-
cipalment la FCVPE. Així doncs, per part de la 
Fundació, i en el marc de la cooperació dels ac-
tors públics amb els actors socials integrats en 
aquesta, es defineixen les línies d’actuació que 
es consideren més apropiades per a la ciutat, 
sempre atesa la restricció dels recursos dispo-
nibles. Amb tot, com a mostra d’aquesta signi-
ficativa autonomia, es destaca que la fundació 
FCVPE va continuar funcionant en el període en 
el qual es van suspendre les ajudes de LABORA 
als pactes territorials per l’ocupació, al mateix 
temps que se sosté que des d’aquesta fundació 
es treballa en projectes experimentals abans 
de l’actual període d’ajudes, la qual cosa expli-
ca que, com declara una de les persones en-
trevistades “nosaltres, d’alguna manera, si no 
s’haguera publicat la convocatòria dels acords 
territorials, no?, que ja va ser a l’any 2016, per-
què igualment haguérem desenvolupat projec-
tes experimentals”.

A aquest nivell, si bé el protagonisme de LABO-
RA (Labora) ha tingut lloc, aquest ha resultat 

menor, exercint la seua influència de manera 
majoritàriament indirecta a través de tres vies. 
D’un costat, a través de la definició dels contin-
guts del programa de projectes experimentals, 
la qual cosa delimita quins projectes i iniciati-
ves tenen cabuda i quins no en aquesta línia de 
subvencions. Segons declara una de las perso-
nes entrevistades, “nosaltres som coneixedors 
de les línies d’actuació de LABORA. Nosaltres, 
abans de sol·licitar el projecte coneixíem amb 
anticipació Avalem Territori, i també érem co-
neixedors de com s’havia configurat l’ordre 
d’acords territorials, etc. Les coses que havi-
en canviat respecte a l’anterior normativa de 
pactes. Partim d’eixa informació. Eixe seria el 
suggeriment per dir-ho d’alguna manera de LA-
BORA”. D’un altre, en la segona edició del pro-
grama de projectes experimentals (2017/2018), 
mitjançant valoracions de la Direcció Territorial 
de LABORA (actualment Labora) sobre el que 
té cabuda en el programa de projectes experi-
mentals. Finalment, en tercer lloc, a través de 
contactes informals entre algun personal de la 
Fundació FCVPE i personal dels serveis cen-
trals i territorials de LABORA (principalment 
serveis centrals) vinculats a aquestes activitats 
i programes.

Fruit d’aquesta elevada incidència dels actors 
locals en la definició de continguts, es deriva 
una no menyspreable adequació d’aquests pro-
jectes desplegats amb el conjunt d’actuacions 
de l’acord per l’ocupació i, més en general, amb 
el paquet d’actuacions de la Fundació. I, la qual 
cosa és més important, una bona adequació 
entre els continguts dels programes experi-
mentals, d’un costat, i les necessitats i els pro-
blemes del territori, d’un altre, a la vista de les 
declaracions formulades pels testimonis privi-
legiats amb els quals s’ha contactat.

Referent a això convé assenyalar que el fet que 
la Fundació FCVPE dispose d’unes fonts d’in-
gressos raonables en termes quantitatius, així 
com variades atenent la seua procedència, és 
alguna cosa que confereix un grau significatiu 
d’autonomia a aquesta entitat a l’hora de con-

feccionar la seua estratègia d’actuació. Segons 
les entrevistes realitzades, entre el 60 i el 80% 
del pressupost dels últims anys procedeix 
d’aportacions municipals, mentre que la resta 
deriva quasi a parts iguals de LABORA i de fons 
procedents de la participació en projectes eu-
ropeus (una mica major el primer). D’aquesta 
manera, les fonts de finançament, encara que 
millorables, resulten raonables per a poder 
abordar els reptes existents, com es reflecteix 
clarament en la següent afirmació: “[el finan-
çament] si comparem l’estructura dels agènci-
es del País Valencià està molt bé. Si comparem 
amb altres ciutats espanyoles (…) encara estem 
lluny del qual seriosa desitjable per a una es-
tructura de desenvolupament local”.

A més, aquesta circumstància permet a la Fun-
dació FCVPE sortejar la restricció que suposa 
el que les ajudes derivades dels programes ex-
perimentals únicament financen les despeses 
del personal contractat per al desenvolupament 
dels programes. L’ORDRE 12/2016, de 29 de ju-
liol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, de foment 
dels acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local en la Comunitat Valenci-
ana estableix quines són les despeses subven-
cionables. Concretament, l’article 5.2 estableix 
que “Les subvencions compensaran els costos 
laborals, inclosa la cotització empresarial a la 
Seguretat Social, del personal tècnic i de suport 
(propi de l’entitat beneficiària o contractat es-
pecíficament per a aquesta actuació) que exe-
cuten les accions subvencionables”. Al seu torn, 
l’article 5.4 completa l’anterior, establint que “A 
més dels costos de personal, cada convocatò-
ria podrà establir, amb el límit del 15% del cost 
total del projecte, altres costos i quanties màxi-
mes subvencionables sempre que tinguen una 
vinculació directa amb el projecte subvencio-
nat”. D’aquesta manera, únicament en el millor 
dels casos (quan la resolució anual així ho indi-
que expressament) un 15% del total de la sub-
venció podrà anar destinada a sufragar costos 
del projecte diferents als del personal. Es poden 
completar amb fons propis altres despeses ne-

cessàries per al desenvolupament de les línies 
d’actuació plantejades. A títol d’exemple, s’as-
senyala que “en els projectes experimentals no 
hi ha la possibilitat d’incloure una altra despesa 
que no seguisca la de despeses de personal. 
(…) Nosaltres, perquè tenim una capacitat fi-
nancera important de millora.. perquè sobretot, 
nosaltres, perquè tenim una capacitat finance-
ra important de recursos propis, i podem fer 
eixa complementarietat, però jo pense que en 
certa mesura limita el desenvolupament dels 
projectes. Per exemple, que no pugues incloure 
recursos informàtics, nosaltres per exemple no 
haguérem pogut dur a terme Reactivem, etc.”.

Amb tot, l’anterior no està renyit amb la conve-
niència de propiciar una cooperació entre els 
serveis centrals de Labora i els pactes de cara 
a definir els trets generals de la línia d’ajudes 
en projectes experimentals, incloent la pròpia 
concreció de quines activitats i quins mètodes 
d’intervenció caldria qualificar com a innova-
dors i experimentals i quins no. Això, sens dubte, 
incrementaria el grau d’autonomia dels acords 
per l’ocupació, incloent el de València, a l’hora de 
definir els continguts dels seus projectes experi-
mentals. El que no significa renunciar al caràcter 
innovador i experimental de les iniciatives, ni a 
la necessitat de donar comptes de les accions 
realitzades, de l’impacte i resultats aconseguits i 
de justificar el caràcter innovador i experimental 
dels projectes i activitats concrets.

 
3.3. Contingut dels projectes experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en la 
conformació d’aquests.

En el primer epígraf d’aquest informe s’han 
descrit de manera general els continguts dels 
projectes experimentals desenvolupats en els 
dos primers exercicis del pla Avalem Territo-
ri (2016/17 i 2017/18). Es pot apreciar que es 
tracta d’un paquet variat d’actuacions que en 
el curt període de vigència de l’experiència ha 
tingut continuïtat en el temps, en el sentit que 
el segon exercici constitueix l’evolució lògica 
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del primer, aprofundint o redefinint alguns pro-
grames, ampliant el nombre de barris als quals 
aconsegueix el programa i incloent algunes 
línies d’activitat noves en la segona edició. Ja 
que el programa de projectes experimentals no 
gaudeix d’un caràcter pluriennal, mantindre les 
línies generals d’actuació i aplicar certes adap-
tacions resulta raonable.

Un dels elements que pot haver incidit en 
aquestes readaptacions és el fet que en el se-
gon exercici la FCVPE disposava del diagnòs-
tic socioeconòmic de la ciutat de València que 
acabava de realitzar en el marc del programa 
Avalem Territori, alguna cosa amb el que no es 
comptava en la primera anualitat. A partir de 
les consultes realitzades, tot apunta al fet que 
aquest diagnòstic ha tingut una influència po-
sitiva en els projectes experimentals per di-
ferents vies, alguna cosa que és extensible al 
conjunt d’actuacions de l’acord per l’ocupació 
de la ciutat de València. Bàsicament, els testi-
monis privilegiats consultats assenyalen que 
arran del diagnòstic s’ha reforçat la relació i 
col·laboració amb altres actors i entitats locals, 
al que s’afegeix una visió més aprofundida de la 
realitat socioeconòmica i les necessitats exis-
tents, així com el reforç de la idea de territori-
alització, de la presència en els barris i també 
una major perspectiva metropolitana. De ma-
nera sintètica, una de les persones entrevista-
des l’expressa en els següent termes: “jo diria 
que el diagnòstic expressament ha influït. Per 
una part, ha reforçat la idea de la necessitat de 
territorialitzar els projectes, en barris i distric-
tes. També en la perspectiva metropolitana (…) 
I, sobretot, jo pense que ha reforçat la nostra 
col·laboració amb els actors locals i la xarxa 
d’actors en el territori”.

 
4. L’avaluació com a aplicació al territori.

Després de l’avaluació de procés, en aquest 
apartat es procedeix a realitzar una valoració de 
l’impacte dels projectes experimentals sobre la 
realitat socioeconòmica de la ciutat de València. 

Un exercici complex per al qual utilitzarem una 
metodologia de tall qualitatiu, intentant captar 
la contribució dels projectes experimentals en 
diversos camps, com són la millora de les com-
petències i habilitats, el desenvolupament de 
noves activitats productives, la generació d’in-
novacions o el desenvolupament de les xarxes 
en les quals participen els actors del territori.

 
4.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori.

La ciutat de València presenta una situació no 
exempta de problemes laborals. La incidència 
dels mateixos no és tan elevada com en altres 
territoris del País Valencià, però això no ha 
d’ocultar que la realitat d’aquesta ciutat inclou 
uns alts nivells de desocupació, uns problemes 
laborals més acusats entre certs grups de po-
blació (joves, persones amb escassa formació i 
reduïdes qualificacions laborals, majors de 45 
anys, etc.), que la precarietat laboral és elevada 
i presenta diverses manifestacions (temporali-
tat, ocupació a temps parcial, treball no decla-
rat, etc.), que en el seu conjunt la situació de les 
dones és més desfavorable que la dels homes 
i que existeixen disparitats entre els diferents 
barris de València. S’adona d’aquesta situació 
tant en el diagnòstic socioeconòmic d’aquesta 
ciutat realitzat en el marc del programa Ava-
lem Territori (FCVPE, 2017a), com en l’anàlisi de 
l’àrea funcional de València elaborat en el marc 
del Programa Avalem Territori (Pitxer, Gallego i 
Cano, 2018).

Seguint la mateixa dinàmica que en el conjunt 
autonòmic, la situació laboral de la ciutat de Va-
lència va experimentar una forta deterioració a 
partir de 2008. Una ràpida i intensa destrucció 
d’ocupació en termes nets fins a 2014 que va 
desembocar en un creixement a gran ritme del 
volum d’atur. A partir de 2014 la tendència ha 
canviat, però encara no s’ha revertit completa-
ment la situació, de manera que encara queda 
bastant tros per recórrer de cara a la resolució 
dels problemes laborals de la ciutat.

D’altra banda, si bé en els últims anys ha tingut 
lloc una remuntada en el volum global d’opor-
tunitats laborals de la ciutat, no totes les bran-
ques d’activitat han experimentat amb la ma-
teixa intensitat el canvi. A més, el potencial de 
creixement econòmic i de creació d’ocupació no 
és el mateix en tots els sectors i branques d’ac-
tivitat. A això últim s’uneix la necessitat d’in-
tentar estimular i donar suport a un canvi de 
model productiu que potencie certes activitats 
de major valor afegit, amb major contingut en 
innovació i més exigents també en qualificaci-
ons laborals.

Si a tot això unim la necessitat d’atendre la di-
versitat interna existent a la ciutat, d’acostar els 
programes als barris i de dissenyar estratègies 
de desenvolupament ajustades a les peculia-
ritats i potencialitats de cada barri o districte, 
tenim un conjunt de reptes als quals han de fer 
front les intervencions públiques en matèria 
d’ocupació a la ciutat de València. Unes inter-
vencions en les quals queden recollits els pro-
jectes experimentals com un dels ingredients 
als quals es recorre. Per aquest motiu en les 
entrevistes realitzades intentàrem identificar el 
grau d’adequació dels continguts i les maneres 
de gestionar els projectes a les peculiaritats i 
especificitats de cada territori, en aquest cas la 
ciutat de València.

 
4.2. Contribució del Projecte Experimental 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats de les persones participants.

Prenent conjuntament els subprogrames que 
han alimentat els projectes experimentals que 
en les dues edicions 2016/17 i 2017/18 han si-
gut desenvolupats a València, es conclou que 
la millora de les competències ha sigut tant 
un dels objectius perseguits amb els projectes 
com també un dels resultats aconseguits so-
bre la base de la instrumentació d’aquests. Una 
millora de competències els beneficiaris de les 
quals han sigut tant persones (no únicament 
desocupades) com a empreses o altres actors 

locals. Així, per exemple, i sense ànim d’exhaus-
tivitat, podríem dir que amb el programa “bar-
ris per l’ocupació” s’ha atés preferentment a 
persones desocupades, però també a la pobla-
ció en general i a les associacions dels barris. 
D’altra banda, el programa de “emprenedoria 
social i impuls d’iniciatives locals d’ocupació” 
inclou entre les seues comeses la millora de les 
competències de les persones parades, gene-
ralment en situació d’exclusió social. A més, el 
programa de “retenció i retorn del talent” inclou 
entre les seues actuacions la millora de la for-
mació i les competències de les persones el re-
torn de les quals es pretén impulsar. Finalment, 
els programes “empre en activitats inclusives 
d’impacte social” i “reactivem” són iniciatives 
dirigides més a les persones emprenedores i a 
les empreses, però també en aquest cas s’in-
clouen actuacions dirigides a la millora de les 
competències dels beneficiaris. En concret, en 
l’àmbit de les empreses se subratlla que aquest 
procés de millora de les competències està lo-
calitzat en uns sectors molt concrets: “sobretot 
la millora de competències podríem dir que en 
empreses vinculades al sector tecnològic, turís-
tic i industries culturals i creatives”, en opinió 
d’una de les persones entrevistades.

La millora de les competències en els diferents 
fronts assenyalats constitueix una activitat que 
s’ha contemplat amb un repartiment per barris 
segons les necessitats i fortaleses d’aquests. Al 
seu torn, els resultats positius de l’acció sobre 
els participants (i sobre el conjunt del territori) 
s’aprecien en diferents aspectes, en tant que el 
reforç de les competències es tradueix en una 
millora dels contactes i relacions de cara a ac-
cedir a informació rellevant o de cara al desen-
volupament d’activitats productives. Al seu 
torn, l’increment en les competències també 
desemboca en la millora de la competitivitat de 
les empreses o bé en la consecució d’un lloc de 
treball o la millora del qual ja es té.

Si bé s’ha fet un esforç important en matèria 
de desocupació, com acabem d’indicar els col-
lectius i destinataris de la intervenció en aquest 
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àmbit de l’increment de les competències han 
sigut variats. I entre els resultats, a més de la 
millora de competències a les quals s’ha fet 
esment, s’assenyala també la consecució de 
canvis socioculturals en el sentit d’afermar el 
sentit de pertinença al territori (el barri o la ciu-
tat), així com l’assoliment d’una major sensibili-
tat respecte al desenvolupament sostenible i la 
igualtat de gènere.

 
4.3. Contribució dels projectes experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives i a la generació 
d’innovacions.

De manera unànime, les persones entrevistades 
sostenen que gran part de les línies de treball 
desenvolupades en els projectes experimentals 
tenien com a objectiu la millora de les activitats 
econòmiques de la ciutat, siga la consolidació i 
reforç de les activitats existents, siga el desen-
volupament d’altres noves. És més, amb el pas 
del temps s’ha anat reforçant i ampliant aquesta 
línia d’actuació, tant a través dels nous subpro-
grames en el marc del programa de “barris per 
l’ocupació” (la recollida de residus i les activitats 
de rehabilitació), com en els nous continguts es-
mentats anteriorment de potenciació de la “sil-
ver economy”, la “economia taronja”, l’economia 
circular o el programa València Tech City. Al seu 
torn, en el primer dels fronts exposats (això és, 
la consolidació de les activitats existents), amb 
el programa “reactivem” s’ha inclòs també una 
línia de treball orientada a facilitar la transmissió 
o successió d’un negoci per a reduir al màxim els 
casos de desaparició del mateix per la retirada 
del seu titular.

Sovint els subprogrames desenvolupats com-
binen aquesta finalitat de millora del teixit pro-
ductiu amb un altre tipus d’objectius, com pot 
ser la inserció social o la millora de la qualitat 
de l’ocupació, com ocorre en el subprograma de 
“emprenedoria social i impuls d’activitats inclu-
sives d’impacte social”. Al que cal unir que en 
el disseny i execució d’aquests programes s’ha 

invertit un esforç significatiu a aconseguir la 
participació d’actors i entitats directament inte-
ressades en el desenvolupament d’aquests. En 
la presentació general dels projectes recollida 
en la part inicial d’aquest informe hem donat 
compte d’aquest esforç, i en les entrevistes rea-
litzades es valora amb un grau mig-alt la capa-
citat de l’entitat València Activa per a connectar 
amb la població local en el desenvolupament 
d’aquestes iniciatives, la qual cosa reforça el 
caràcter innovador dels projectes experimen-
tals desenvolupats, alguna cosa que sens dubte 
no és alié a l’impacte d’aquests.

D’altra banda, encara que no fora un objec-
tiu perseguit directament des d’un principi, en 
l’elaboració i execució d’alguns dels projec-
tes experimentals s’ha propiciat el desenvo-
lupament del terciari avançat, principalment 
en l’àrea més pròxima (València i la seua àrea 
metropolitana), alguna cosa que té lloc general-
ment a través de la subcontractació d’algunes 
tasques més especialitzades. Al seu torn, es 
destaca com a fonamental el reforç de les re-
lacions que València Activa entaula amb el sis-
tema de formació local amb motiu de la gestió 
d’aquests projectes experimentals, mitjançant 
unes relacions cada vegada més formals i esta-
bles. Referent a això les persones entrevistades 
subratllen de manera especial la relació amb 
els centres de formació professional (i més en 
general amb tot tipus d’entitats vinculades amb 
la formació professional, tant la reglada com la 
no reglada) i la creixent relació amb les Univer-
sitats de l’àrea metropolitana. Amb menor en-
titat, s’indica també l’establiment de relacions 
amb centres tecnològics i d’investigació.

Entre aquestes últimes connexions, per part de 
les persones contactades de manera genera-
litzada es destaca la importància de la relació 
mantinguda amb els centres vinculats a la for-
mació professional, amb els quals la Fundació 
FCVPE entaula relacions formals i amb una pro-
gressiva tendència a l’estabilitat. I això tant en 
el marc dels projectes experimentals com en el 
de les actuacions de la FCVPE en general. Però 

el més destacat és que amb aquesta conduc-
ta s’apunta a tot el ventall de l’oferta formativa 
de formació professional amb una perspectiva 
integral, alguna cosa que a nivell autonòmic re-
sulta complicat en tant que l’FP reglada i l’FP 
per a l’ocupació estan situades en Conselleries 
diferents. Amb aquestes paraules ho destaca 
una de les persones entrevistades: “N’hi ha una 
divisió que no te sentit entre el qual és la for-
mació per l’ocupació i la formació professional 
reglada, que jo pense que dones de l’àmbit dels 
estructures dels pactes, i dones dels estructu-
res dels agències de desenvolupament en ge-
neral, és pot contribuir a unir eixe vincle. Per-
què en l’àmbit autonòmic no és dóna… És dóna 
en els centres integrats, però al final integrats 
realment n’hi ha molt poquets”.

Com a complement de l’anterior, cal assenya-
lar la contribució dels projectes experimentals 
a la generació d’innovacions en el territori. Un 
impacte que ha tingut lloc en quatre vessants. 
En primer lloc, la més clara, en la dimensió 
organitzativa de les pròpies estructures terri-
torials encarregades del disseny i la gestió de 
les polítiques d’ocupació a la ciutat de València. 
És cert que, com hem mostrat anteriorment, 
aquest canvi organitzatiu s’inicia en 2016, poc 
abans de la posada en marxa dels projectes ex-
perimentals, però també ho és que aquests úl-
tims han contribuït a afermar-lo. En concret, en 
el marc d’un canvi organitzatiu de major abast 
en les estructures que des del Ajuntament de 
València es dediquen a les polítiques d’ocupa-
ció, la formació i el desenvolupament local, els 
projectes experimentals d’aquests últims dos 
anys han contribuït de forma clara a enfortir la 
presència en els barris, a apostar per polítiques 
d’alt contingut participatiu i a propiciar que una 
part important d’aquestes polítiques locals sor-
gisca des dels barris i amb continguts vinculats 
a les necessitats específiques d’aquests. Sent 
aquest el principal resultat en termes d’innova-
ció territorial, en segon lloc, les persones en-
trevistades també apunten com a impacte dels 
projectes experimentals el desenvolupament 
de noves formes de relació entre actors territo-

rials diversos (públics, privats i mixtos). Aquest 
segon resultat es troba estretament vinculat 
amb l’anteriorment exposat. Al seu torn, en ter-
cer lloc, també es fa referència a innovacions 
organitzatives en les empreses i altres organit-
zacions socials i de la societat civil, així com a 
noves formes jurídiques de creació d’empreses 
(com per exemple el desenvolupament de l’eco-
nomia social). I, en últim lloc, ja que la innovació 
tecnològica costa molt d’aconseguir, el resultat 
a aquest nivell (això és, el desenvolupament de 
nous processos o de nous productes) resulta 
molt matisat.

 
4.4. Contribució dels projectes experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals 
i informals definitòries del capital social i 
relacional internes i externes al territori.

Un dels resultats de les iniciatives incloses en 
els projectes experimentals dissenyats i de-
senvolupats a la ciutat de València és la revi-
talització de l’associacionisme, la intensificació 
de les relacions ja existents entre associacions 
(així com de les mantingudes per aquestes as-
sociacions amb la FCVPE) i també l’establiment 
de noves relacions entre associacions del ter-
ritori. Si bé l’impacte a aquest nivell no és de-
sorbitat, com assenyala una de les persones 
entrevistades preguntada pel mateix tampoc és 
menyspreable a tenor del baix nivell de partida: 
“Jo pense que molt important, pel que t’he dit, 
perquè està ací tot per fer i el poquet que passe 
es sent molt d’impacte”. Es tracta d’un impacte 
més concentrat en els territoris (barris), i que té 
lloc en la doble vessant socioeconòmica i polí-
tic-cultural. Molt més matisat és l’avanç cap a 
noves formes d’actuació més integrals per part 
d’aquestes associacions, alguna cosa que no 
obstant això ocorre en major mesura en el pla 
socioeconòmic que en el polític-cultural.

Al seu torn, en el desenvolupament dels projec-
tes experimentals, l’anterior s’ha acompanyat 
d’una intensificació de les relacions informals 
entre les persones en el doble pla soci-polí-
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tic-cultural i socioeconòmic. D’aquesta mane-
ra, al mateix temps que s’enriqueix el caràcter 
participatiu de les iniciatives es reforça el teixit 
associatiu del territori i la capacitat d’interacció 
entre les associacions d’aquest.

D’altra banda, la dinàmica de disseny i execu-
ció dels projectes experimentals ha propiciat, 
al mateix temps que s’ha vist acompanyada 
de, una intensificació de les xarxes externes al 
territori. D’un costat, s’ha iniciat una relació no 
menyspreable amb els acords territorials de la 
primera corona metropolitana (l’Horta Nord, es-
pecialment, però també l’Horta Sud). D’un altre, 
s’ha revitalitzat la interacció amb altres pactes 
a nivell autonòmic. Tot això s’ha acompanyat 
d’una intensificació de les relacions suprauto-
nòmiques, tant estatals (com per exemple en el 
Fòrum de Ciutats per l’Ocupació o en la xarxa 
de professionals del desenvolupament local 
REDEL) com en el pla supraestatal (com és el 
cas de la participació en el programa de desen-
volupament local de l’OCDE). La participació en 
aquest tipus de xarxes s’ha traduït fonamental-
ment en l’intercanvi d’informació, coneixement 
i experiències. Amb tot, en el cas del Consorci 
Pactem-Nord, la interacció ha anat més enllà 
d’aquest intercanvi d’informació, coneixement 
i experiències. Efectivament, en aquest cas la 
col·laboració s’ha concretat en el desenvolu-
pament d’un projecte experimental compartit 
en el camp del suport a l’ocupació de qualitat, 
la qual cosa obri la via a futurs projectes entre 
pactes que resulten de summe interés en un 
context metropolità com és el cas.

Després del mostrat en aquest apartat, podem 
concloure que, presos en el seu conjunt, els 
projectes experimentals desenvolupats per la 
FCVPE han tingut un impacte positiu en diver-
ses parcel·les territorials (competències, acti-
vitats productives, xarxes, innovacions, etc.). A 
més, s’han ajustat de manera satisfactòria a les 
necessitats que la ciutat presenta en l’actuali-
tat i tot això s’ha acompanyat d’un enfortiment 
de les estructures que permetran en un futur 
pròxim posar en marxa noves iniciatives amb 

metodologies més participatives, més pegades 
al territori i més ajustades a les necessitats 
socials i econòmiques del moment. Qüestions 
aquestes que alimentaren l’apartat que ve a 
continuació sobre valoració final, amb el qual 
tancarem l’informe.

 
5. Valoració final sobre els aspectes a 
millorar en els Projectes Experimentals i 
sobre el seu impacte territorial.

En general els projectes experimentals desen-
volupats per la FCVPE han aconseguit els ob-
jectius perseguits, de manera que els progra-
mes es perceben com a eficaços. Al seu torn, 
ha existit un bon aprofitament dels recursos 
emprats i es té el convenciment que en els 
pròxims anys continuaran aflorant resultats 
derivats de les activitats realitzades. En trac-
tar-se de polítiques de caràcter estructural, 
és lògic que ni l’esforç haja de quedar reduït 
a uns pocs mesos ni els resultats apareguen 
totalment en el curt termini. Això últim fa tre-
mendament complexa la valoració d’impacte 
de les mesures adoptades.

D’altra banda, també hem de tindre en comp-
te que, tant el conjunt de les polítiques desen-
volupades per la FCVPE (i més en general per 
València Activa), com els projectes experimen-
tals en particular, es caracteritzen per una 
aposta decidida per intervencions de caràcter 
participatiu, per adoptar una perspectiva inte-
gral en les solucions dissenyades enfront dels 
problemes laborals (el que porta a una cerca 
de la coordinació amb diversos departaments 
i regidories de l’Ajuntament de València; no so-
lament amb el Servei d’Ocupació municipal), 
per l’interés en l’aproximació a la problemàti-
ca específica i a les particularitats dels barris i 
per l’aplicació de metodologies innovadores en 
el disseny i execució de projectes (més enllà 
de la participació en el programa de projectes 
experimentals de LABORA). Un conjunt de fac-
tors que indubtablement afecten positivament 
sobre els resultats aconseguits.

Tot l’anterior és coherent amb una bona valora-
ció, en general, per part dels beneficiaris respec-
te a les activitats desenvolupades, la qual cosa 
s’acompanya d’una significativa satisfacció per 
part de les persones que han dissenyat i execu-
tat els projectes. Amb tot, aquestes últimes afe-
geixen algunes consideracions addicionals d’in-
terés que presentem a continuació breument.

Un dels aspectes més positius de l’actuació dels 
últims anys per part de la Fundació FCVPE és el 
canvi organitzatiu introduït en els últims anys, 
canvi del qual hem donat compte en aquest in-
forme i que ha afectat els projectes experimen-
tals desenvolupats. Més enllà de la millora en la 
coordinació del conjunt d’activitats de l’Ajunta-
ment de València en matèria d’ocupació i desen-
volupament local, un dels resultats d’aques-
ta reorganització del qual s’han beneficiat els 
projectes experimentals ha sigut la major pre-
sència en els barris. Lògicament, aquesta inno-
vació organitzativa sembla que ha donat uns 
bons resultats, establint una relació de caràcter 
bidireccional amb els projectes experimentals: 
aquests últims es beneficien de la millora orga-
nitzativa duta a terme, al mateix temps que la 
presència en els barris es va consolidant amb 
la gestió dels projectes experimentals. La pro-
gressiva expansió espacial d’aquesta iniciativa 
(“barris per l’ocupació”), arribant a un nombre 
cada vegada major de barris, així com el seu en-
riquiment derivat de la incorporació del vessant 
de detecció de noves oportunitats laborals en 
els barris i l’avanç cap a la conformació d’estra-
tègies de desenvolupament local en els barris, 
són dos factors que estan tenint ja (i tindran en 
breu de forma molt més clara) un impacte po-
sitiu en l’eficàcia i eficiència dels projectes rea-
litzats. A la vista de les potencialitats d’aquesta 
experiència, convindria aprofundir en les línies 
mestres d’aquest programa, això és, l’esforç per 
afermar i intensificar les col·laboracions amb 
el teixit associatiu dels barris acompanyat de 
dotar d’un major caràcter ascendent en la de-
finició de les estratègies i continguts concrets 
dels programes dels barris. En aquest últim 
sentit, es tracta de remarcar la centralitat dels 

barris a l’hora de crear desenvolupament local, 
intentant articular les diferents iniciatives exis-
tents i dissenyar conjuntament amb les entitats 
i associacions del barri una visió del model de 
desenvolupament del propi barri, però també 
tractant d’obtindre una major col·laboració en 
aquesta tasca per part dels membres de la FC-
VPE, tractant d’aprofitar les seues capacitats 
i col·laboració en el disseny i implementació 
d’aquestes estratègies subcentrals d’ocupació i 
desenvolupament a la ciutat de València.

Un altre dels elements destacats en relació amb 
l’execució dels projectes experimentals en els 
últims exercicis és la intensificació de les rela-
cions que la FCVPE ha anat teixint amb un ampli 
ventall d’entitats del territori (això és, de la ciu-
tat), i no solament de les entitats vinculades als 
barris. Sobre aquest creixent caràcter participa-
tiu de les polítiques i els programes podem fer 
la mateixa reflexió que en relació amb la inno-
vació organitzativa de la qual acabem de parlar. 
Efectivament, és una forma diferent (nova) de 
desplegar les polítiques i programes que molt 
probablement no és una cosa aliena a l’impac-
te aconseguit pels projectes i que tindrà una in-
cidència positiva (de major o menor entitat) en 
la capacitat per a desenvolupar projectes en els 
pròxims anys. En plena sintonia amb la línia de 
reflexió que s’acaba de formular en relació a les 
actuacions a nivell de barris, en aquest cas es 
tractaria de mantindre, i aprofundir si cap, aquest 
caràcter participatiu ampliat, compaginant-lo 
amb una creixent implicació per part dels actors 
socials membres de la FCVPE en les activitats de 
la fundació. En aquest últim cas, tant en la defi-
nició general de l’estratègia i línies d’activitat a 
seguir, com en el disseny i implementació dels 
projectes concrets en un marc de col·laboracions 
més àmplies amb un altre tipus d’entitats i asso-
ciacions interessades.

Però si la participació és important, no ho és 
menys el caràcter integral de les polítiques amb 
les quals afrontar els problemes laborals (en 
un sentit ampli) de València. Referent a això cal 
subratllar la característica d’haver desplegat 
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un conjunt variat de programes que connecten 
de manera satisfactòria amb la situació i neces-
sitats de la ciutat i els seus barris, per tant, que 
resulten coherents amb la situació socioeconò-
mica existent i que aconsegueixen una signifi-
cativa articulació amb altres actuacions des-
plegades a la ciutat. Si bé el perfil d’activitats 
de València Activa està més centrat en el camp 
de l’ocupació i la formació, aquesta incorpora-
ció d’una certa perspectiva integral és alguna 
cosa que s’ha detectat en les seues activitats, 
incloent els projectes experimentals objecte 
d’anàlisi d’aquest informe. Aquest tret incideix 
positivament en els resultats aconseguits, de 
manera que hauria de mantindre’s i, si escau, 
aprofundir-se en els projectes experimentals i 
les estratègies d’ocupació i desenvolupament 
implementades en els pròxims anys.

A tot l’anterior s’han d’afegir alguns aspectes mi-
llorables del programa de projectes experimen-
tals remarcats principalment des dels territoris. 
A aquest nivell cal situar la necessitat de buscar 
fórmules que possibiliten aconseguir un caràc-
ter pluriennal en aquest tipus de programes, la 
qual cosa permetria dotar a aquestes interven-
cions territorials d’una capacitat de planificació 
a mitjà termini i també garantir una certa conti-
nuïtat a l’estratègia desplegada. Això últim pro-
bablement exigiria l’estudi de vies diferents a la 

subvenció per a dotar de finançament a aques-
tes intervencions. En aquesta mateixa línia, cal 
valorar la conveniència d’ampliar el tipus de 
despeses que tenen cabuda en la convocatòria 
de projectes experimentals. I a tot això s’uneix el 
problema que representa l’elevada temporalitat i 
rotació del personal contractat per al desenvolu-
pament d’aquest tipus de projectes, alguna cosa 
que dificulta l’execució dels programes i al que 
s’hauria de buscar una solució.

A aquest mateix nivell es planteja la convenièn-
cia de desenvolupar mecanismes de seguiment 
i avaluació de les accions instrumentades, així 
com delimitar amb major claredat quin tipus 
d’actuacions i quines metodologies tenen cabu-
da en aquest tipus de programes experimentals 
i innovadors. Reflexions o consideracions que 
apunten al marc general de concepció i execu-
ció del programa, alguna cosa en el que estan 
interessats tant els serveis centrals de Labora 
com els organismes gestors dels acords terri-
torials per l’ocupació. Tot la qual cosa ens aboca 
a la conveniència de crear estructures que faci-
liten la interacció i intercanvi d’informació entre 
LABORA i els acords territorials, un marc en el 
qual seria factible definir els trets generals del 
programa de projectes experimentals amb un 
major protagonisme dels territoris.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 

PROJECTES EXPERIMENTALS

ACORD COMARCAL PER LA CREACIÓ 

D’OCUPACIÓ DE L’HORTA SUD

1. INTRODUCCIÓ.

El present informe analitza els projectes ex-
perimentals realitzats pel Acord Comarcal per 
la creació d’ocupació de l’Horta Sud (ACCO-Sud) 
en el marc del programa de foment dels acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvolu-
pament sostenible de la Comunitat Valenciana, 
en les seues convocatòries de 2016 i 2017 (de-
senvolupats respectivament en 2017 i 2018). 
Per a realitzar aquesta anàlisi s’ha revisat la 
sol·licitud del projecte experimental presentada 
al LABORA en la convocatòria de 2017, així com 
la memòria justificativa dels projectes realitzats 
durant 2017 i 2018. D’altra banda, s’han realit-
zat entrevistes en profunditat a dos membres 
de l’equip tècnic que ha desenvolupat aquests 
projectes experimentals i a una persona res-
ponsable del projecte per part del ACCO-Sud, 
d’acord amb un ampli qüestionari dissenyat es-
pecíficament per l’equip investigador de la Uni-
versitat de València per a l’anàlisi d’aquest pro-
grama de projectes experimentals. Igualment 
s’ha entrevistat en profunditat a dues persones 
de la Direcció General de LABORA per a tindre 

una visió més completa del procés d’aprovació i 
realització d’aquests projectes.

El Programa de projectes experimentals és una 
iniciativa del Servei Valencià d’Ocupació i Forma-
ció (LABORA) dins del seu programa de foment 
dels acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local sostenible (Avalem Ter-
ritori). L’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Con-
selleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc-
tius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores del programa de foment 
dels acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local en la Comunitat Valenci-
ana, planteja que “aquest programa té la voca-
ció de posar en valor els recursos i capacitats 
locals en l’àmbit de la promoció de l’ocupació i 
el desenvolupament local sostenible, en atenció 
a la seua major proximitat i coneixement de les 
particularitats socials i laborals del seu àmbit 
territorial i de la potencialitat que té el sumar 
sinergies entre els agents d’aquest”. Així mateix, 
el programa es planteja com a objectiu promou-
re la participació dels agents econòmics i socials 
i de la societat civil en el desenvolupament de 
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les polítiques actives d’ocupació en el territori, 
donant protagonisme a més a les associacions 
empresarials i sindicals més representatives i a 
altres actors clau del territori.

D’acord amb aquestes orientacions, l’Ordre indica 
que poden participar en el programa de foment 
dels acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local “les entitats amb per-
sonalitat jurídica integrades per entitats locals 
i agents socials més representatius o altres ac-
tors clau, públics i privats, del seu territori a tra-
vés de les quals s’hagen instrumentat els acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvolupa-
ment local”, així com “les entitats locals (incloses 
les Mancomunitats) de la Comunitat Valenciana 
que expressen la disposició d’acordar la seua ac-
tuació en matèria d’ocupació i desenvolupament 
local amb els agents socials més representatius 
i altres actors clau, públics i privats, del seu terri-
tori. En tot cas hauran d’aglutinar a una població 
d’almenys 100.000 habitants o a un número mí-
nim de 5 municipis”. 

La citada Ordre va regular el programa de di-
agnòstic del territori, que tenia per objecte “la 
realització d’estudis o diagnòstics que permeten 
tindre un millor coneixement de la realitat soci-
oeconòmica d’un determinat àmbit territorial”. 
Igualment, va regular el programa de projectes 
experimentals, l’objecte dels quals és fomen-
tar “projectes de caràcter innovador o experi-
mental en l’àmbit de l’ocupació, l’emprenedoria, 
l’economia social i el desenvolupament local” 
que donen resposta “a les necessitats especí-
fiques del territori mitjançant actuacions que 
afavorisquen la innovació en l’àmbit de l’empre-
nedoria, l’economia social, el desenvolupament 
local i les condicions d’ocupabilitat. Per a això, 
hauran de ser coherents amb el diagnòstic pre-
vi del territori i sustentar-se així mateix en una 
estratègia prèviament consensuada amb els 
actors clau del corresponent àmbit territorial”.

La Resolució de 13 d’octubre de 2016, del direc-
tor general del Servei Valencià d’Ocupació i For-
mació, per la qual es convoquen per a l’exercici 

2016 les subvencions destinades a fomentar 
els acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local en la Comunitat Valen-
ciana, va regular les subvencions destinades a 
finançar el Programa de diagnòstic del territori 
i el Programa de projectes experimentals. Les 
entitats que podien accedir a aquestes sub-
vencions són els acords territorials en matèria 
d’ocupació i desenvolupament local. Posterior-
ment, es van convocar per a l’exercici 2017 les 
subvencions destinades a fomentar els acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvo-
lupament local, mitjançant Resolució de 22 de 
setembre de 2017, del director general del Ser-
vei Valencià d’Ocupació i Formació. En la convo-
catòria de 2017 aquestes subvencions es van 
dirigir a finançar exclusivament el Programa de 
projectes experimentals, ja que els diagnòstics 
territorials es van realitzar completament amb 
càrrec a la subvenció de 2016 . El Programa de 
projectes experimentals contínua desenvolu-
pant-se a través de la Resolució de 19 de juliol 
de 2018, del director general del Servei Valen-
cià d’Ocupació i Formació, per la qual es con-
voquen per a l’exercici 2018 les subvencions 
destinades a fomentar els acords territorials en 
matèria d’ocupació i desenvolupament local.

El Consorci de l’Acord Comarcal per la Creació 
d’Ocupació l’Horta Sud (ACCO-Sud) va accedir a 
aquestes convocatòries de 2016 i 2017 (i a la de 
2018). Es tracta d’una entitat basada en l’acord 
que van subscriure en 2001 la Mancomunitat 
Intermunicipal de l´Horta Sud, l’Agrupació Co-
marcal d’Empresaris (ACE), el Club de Gerents 
de Torrent i els sindicats CCOO-PV i UGT-PV, 
amb entitat jurídica pròpia. Per tant, reuneix les 
condicions requerides per a optar a les convo-
catòries de programes de foment dels acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvolu-
pament local que realitza LABORA en el marc 
de Avalem Territori. Així ho ha fet, tant en el pro-
grama de diagnòstic del territori com en el de 
projectes experimentals, desenvolupat des de 
la Mancomunitat intermunicipal de L’Horta Sud  
en virtut del ACCO-Sud. La Mancomunitat inter-
municipal de l’Horta Sud està formada per els 

següents municipis: Alaquàs, Albal, Alcàsser, 
Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catar-
roja, Lloc Nou de la Corona, Manises, Massana-
sa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart 
de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent y Xirivella.

El projecte experimental desenvolupat en 2017 
(convocatòria de 2016) pel ACCO-Sud es va 
proposar abordar el foment de l’ocupació i el 
desenvolupament local sostenible a la comarca 
a partir de tres línies de treball: manteniment de 
l’ocupació ja existent en la zona mitjançant l’es-
tudi del nivell de vulnerabilitat d’empreses i mi-
croempreses, foment de l’autoocupació alineada 
amb activitats d’ocupació sostenible i inserció 
al mercat laboral de col·lectius de difícil inser-
ció (persones desocupades majors de 45 anys i 
parades de llarga duració). Es tractava de conju-
minar esforços i complementar els serveis que 
es presten per part dels ens locals i els agents 
econòmics i socials de la comarca en matèria 
de foment de la inserció laboral, desenvolupant 
sinergies i col·laboració entre aquestes entitats 
locals i agents territorials amb el ACCO-Sud.

La primera línia d’actuació es va dirigir a donar 
suport a empreses de sectors econòmics tradi-
cionals (sobretot comerç), fonamentalment mi-
croempreses, amb la finalitat de mantindre els 
seus llocs de treball. Per a aconseguir aquesta 
fi es va posar en marxa el denominat “checking 
de la gestió del negoci”, en el qual personal 
tècnic del projecte, a petició de l’empresa i en 
les instal·lacions d’aquesta, realitza una revisió 
mèdica del compte de resultats, el compte de 
tresoreria, el balanç i les rendibilitats de negoci. 
A partir d’aquesta anàlisi es podia observar la 
viabilitat del negoci, i en funció dels resultats 
obtinguts de la situació de l’empresa, s’oferien 
opcions per a millorar la seua situació. Al mateix 
temps, es formava als gerents perquè puguen 
fer aquesta revisió mèdica de forma periòdica i 
autònoma. Aquest servei, personalitzat i gratuït, 
s’ha oferit a totes les empreses interessades en 
la revisió mèdica del seu negoci, amb les quals 
s’ha contactat a través de AEDL, ajuntaments i 
associacions empresarials i de comerciants. 

Una segona línia d’actuació va ser el foment de 
l’autoocupació, buscant la promoció de la cultu-
ra emprenedora i oferint a les persones empre-
nedores un servei integral i personalitzat dirigit 
a crear i posar en marxa una empresa a partir 
de les seues idees de negoci. Es posa èmfasi 
en plantejaments d’economia sostenible, en els 
aspectes mediambientals, socials i financers. 
S’informa, assessora i acompanya per part de 
personal tècnic del projecte del ACCO-Sud a 
les persones emprenedores per a convertir la 
seua idea de negoci en una empresa viable, per 
al que s’aborda l’estudi del projecte, l’elecció de 
la forma jurídica més adequada, l’elaboració del 
pla d’empresa, tràmits de constitució, anàlisi de 
fonts de finançament, ajudes, subvencions, etc. 
Igualment es contempla aquest tipus d’asses-
sorament a empreses en procés de consolida-
ció. El personal tècnic del projecte es desplaça 
a locals cedits pels ajuntaments que participen 
en el projecte, pròxims a la residència de la per-
sona emprenedora, o al domicili de l’empresa 
per a realitzar l’assessorament.

La tercera i última línia de treball del progra-
ma experimental està dirigida a la inserció la-
boral, prioritàriament al col·lectiu de persones 
desocupades de llarga duració i majors de 45 
anys encara que s’obri a altres perfils. Les per-
sones beneficiàries han sigut seleccionades 
pels AEDL dels municipis que han participat en 
aquesta línia. Aquesta línia, igual que les altres 
dos, es va presentar als AEDL dels municipis de 
la comarca, que van decidir la seua participació 
en ella. Se sol·licitava als ajuntaments que pro-
porcionaren locals adequats, sales de reunió i 
disponibilitat d’ordinadors. Els municipis que 
van participar en aquesta línia d’actuació en el 
projecte desenvolupat en 2017 van ser Catarro-
ja, Picanya, Aldaia, Xirivella, Torrent, Silla, Albal, 
Massanassa, Sedaví, Benetússer, Alcàsser, Al-
fafar, Mislata, Alaquàs i Quart de Poblet. S’han 
desenvolupat accions encaminades a activar, 
millorar i potenciar les competències transver-
sals dels participants, tant competències de ca-
ràcter personal (creativitat, iniciativa, motivació, 
etc.), competències socials (comunicació i rela-
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ció interpersonal, etc.) i d’aprenentatge (plani-
ficació i gestió del temps, presa de decisions, 
etc.), aptituds deteriorades per situacions d’atur 
prolongat. Igualment, es treballen competènci-
es digitals (ús de les TIC en relació amb el tre-
ball, l’ocupabilitat o la participació en la socie-
tat), reforçant-les especialment en els casos en 
què es va apreciar una major bretxa digital. A 
més, les accions personalitzades d’orientació 
laboral, que tenien un caràcter individual, es 
van orientar a potenciar el canvi cap a les noves 
metodologies de cerca activa d’ocupació.

El projecte experimental desenvolupat en 2018 
(convocatòria de 2017) ha mantingut les línies 
descrites, si bé amb un major període de realit-
zació efectiva  i amb un cert replantejament de 
les accions per a avançar en aspectes que s’ha-
vien detectat com a millorables en el primer 
any. D’acord amb les entrevistes realitzades a 
responsables i personal tècnic dels projectes 
experimentals del ACCO-Sud, el primer projecte 
es va desenvolupar des de mitjan maig a la fi de 
setembre de 2017, i el segon de febrer a setem-
bre de 2018.Així, la línia de revisió mèdica de 
negocis en 2018 s’ha plantejat, a més de conti-
nuar amb la valoració de situacions de vulnera-
bilitat o risc dels negocis i proposar solucions, 
arribar a un major nombre de microempreses 
per a realitzar aquesta revisió mèdica, així com 
detectar altres necessitats de gestió d’aquei-
xos negocis (realització d’inventaris, fixació de 
preus, etc.).

Quant a la segona de les línies, la de l’emprene-
doria o foment de l’autoocupació, en el projecte 
del segon any es manté però afegint a les ses-
sions individualitzades realitzades amb les per-
sones emprenedores la realització de sessions 
grupals, de manera que es treballen en grup les 
idees de negoci i les persones participants es 
donen suport entre elles, amb la guia del per-
sonal tècnic del projecte experimental, per al 
seu desenvolupament com a iniciatives viables. 
Finalment, la tercera línia, destinada a fomen-
tar l’orientació laboral, continua en el segon 
any amb el desenvolupament de competències 

personals i en tècniques de cerca d’ocupació. 
La novetat radica, igual que ocorria en empre-
nedoria, en la metodologia de treball en grup, 
amb la qual es tracta de buscar recursos i ús de 
forma col·laborativa dins del grup creat de par-
ticipants (grups de cerca activa d’ocupació per 
referència). A això se li agreguen entrevistes 
individuals i coaching que periòdicament s’han 
realitzat a les persones beneficiàries d’aquesta 
línia d’acció.

2. L’AVALUACIÓ DELS PROJECTES 
EXPERIMENTALS COM PROCÉS.

2.1. Origen del Acord Comarcal per la Creació 
d’Ocupació de l’Horta Sud i inserció dels 
projectes experimentals a la comarca.

Com ja s’ha indicat, el Acord Comarcal per la 
Creació d’Ocupació de l’Horta Sud (ACCO-Sud) 
es va crear en 2001, propiciat per la Mancomu-
nitat Intermunicipal de l’Horta Sud (integrada 
pels ajuntaments de la comarca) i organitzaci-
ons empresarials (Club de Gerents de Torrent) i 
sindicals (UGT-PV, CCOO-PV), amb el suport de 
LABORA. Es tracta d’un dels pactes territorials 
per l’ocupació més antics de la Comunitat Va-
lenciana, sorgits a partir de l’impuls de l’Estra-
tègia Europea d’Ocupació, en la qual es va ator-
gar importància a la dimensió territorial de les 
polítiques d’ocupació i desenvolupament local i 
a la cooperació  i el consens entre els agents 
públics i els agents econòmics i socials terri-
torials per a la definició d’aquestes polítiques 
(Gallego i Pitxer 2009). Els Pactes Territorials 
per a l’ocupació comptaven amb suport finan-
cer de fons europeus i cofinançament per part 
d’altres administracions públiques (de la Man-
comunitat i sobretot de LABORA, a través d’una 
línia de subvencions als Pactes Territorials en 
la Comunitat Valenciana).

El ACCO-Sud va desenvolupar una important ac-
tivitat com a pacte territorial per l’ocupació fins 
que en 2012 es va suprimir el finançament de 
la Generalitat Valenciana (que ja s’havia reduït 
des de 2010). A partir de 2012 l’acord comar-

cal va quedar inactiu, igual que bona part dels 
Pactes Territorials existents (Gallego i Pitxer 
2015), i s’ha reactivat des de 2016 en el marc 
dels programes Avalem Territori, participant en 
les successives convocatòries del programa de 
diagnòstic territorial i del programa de projectes 
experimentals. Actualment, només desenvolupa 
aquests programes com a Consorci de l’Acord 
Comarcal per a la creació d’ocupació. Ara bé, la 
Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud ha 
mantingut al llarg del temps la seua activitat 
en matèria d’ocupació i desenvolupament local 
(servei d’assessorament per a la cerca d’ocupa-
ció, punt d’atenció a emprenedors, foment del 
comerç local, etc.), i ho continua fent.

Més enllà d’aquestes actuacions de la Manco-
munitat en matèria d’ocupació a nivell comarcal, 
cal assenyalar que els diferents ajuntaments 
de la comarca desenvolupen programes d’ocu-
pació diversos, a través de les seues Agències 
d’Ocupació i Desenvolupament Local, sense que 
existisca pròpiament una coordinació entre ells. 
Per a connectar-se amb el potencial de recur-
sos per a l’ocupació que existeixen a la comar-
ca en els diferents municipis, els projectes ex-
perimentals de l’Acord Comarcal es presenten 
als AEDL corresponents, que poden sol·licitar 
participar en alguna o totes les línies d’actuació 
descrites. La participació en les línies de revisió 
mèdica de gestió de negocis (assessorament a 
empreses) i de foment de l’emprenedoria su-
posa que des dels municipis els AEDL posen 
en contacte a empreses i emprenedors amb el 
personal tècnic de l’Acord comarcal que desen-
volupa aquests projectes. La participació en la 
línia d’orientació laboral per a aturats suposa, a 
més de que els AEDL deriven al projecte experi-
mental a persones desocupades de cada muni-
cipi, aportar instal·lacions adequades en cada 
municipi per al desenvolupament d’aquestes 
accions d’orientació laboral.

Cal assenyalar que la falta d’una coordinació 
global de les actuacions que cada municipi de-
senvolupa a partir de diferents programes (al-
guns d’ells del propi LABORA) amb els projectes 

experimentals del ACCO-Sud, ha dificultat que 
es poguera desenvolupar en tots els munici-
pis la línia d’orientació laboral a aturats, ja que 
en alguns casos aquesta necessitat ja s’havia 
cobert des d’alguns ajuntaments a través d’al-
tres programes . Segons indiquen els tècnics 
del projecte experimental entrevistats, això ha 
fet que en el segon any en la línia d’orientació 
laboral hagen participat menys municipis que 
en el primer any, si bé el volum de persones 
participants ha sigut pràcticament el mateix 
(294 usuaris atesos en 2017, enfront de 284 en 
2018). Aquest problema d’una certa “saturació” 
d’accions d’orientació laboral en el temps no 
s’ha presentat en les altres dues línies de tre-
ball dels projectes experimentals, sobretot en 
la revisió mèdica de negocis atés que és una 
activitat que no s’estava desenvolupant en cap 
municipi amb les característiques que té en el 
projecte experimental.

2.2. Autonomia de l’Acord Comarcal i 
participació dels actors socioeconòmics 
en la definició del contingut dels projectes 
experimentals.

Els continguts dels projectes experimentals re-
alitzats en 2017 i 2018 pel ACCO-Sud han sigut 
resultat de la iniciativa dels actors locals del 
propi Pacte, dins del marc que LABORA havia 
marcat en les línies generals del programa 
(recollides en l’ordre reguladora i en les reso-
lucions de convocatòria de les subvencions). 
D’acord amb aquest marc regulador , ORDRE 
12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d’Eco-
nomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, per la qual s’estableixen les bases re-
guladores del programa de foment dels acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvolu-
pament local en la Comunitat Valenciana. els 
projectes experimentals “hauran de donar res-
posta a les necessitats específiques del terri-
tori mitjançant actuacions que afavorisquen la 
innovació en l’àmbit de l’emprenedoria, l’econo-
mia social, el desenvolupament local i les con-
dicions d’ocupabilitat. Per a això, hauran de ser 
coherents amb el diagnòstic previ del territori i 
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sustentar-se així mateix en una estratègia prè-
viament consensuada amb els actors clau del 
corresponent àmbit territorial”. 

En aqueix sentit, els projectes experimentals 
presentats i realitzats des del ACCO-Sud es 
plantegen en l’àmbit de l’emprenedoria i la mi-
llora de les condicions d’ocupabilitat, com hem 
vist. D’altra banda, es fonamenten en el conei-
xement de la realitat territorial que s’havia de-
senvolupat per part de la Mancomunitat Inter-
municipal de l’Horta Sud a través de diversos 
programes i anàlisis realitzades en anys previs , 
i en el diagnòstic realitzat en el marc de Avalem 
Territori en 2017 (IMEDES 2017), si bé aquest no 
va estar disponible per a la sol·licitud del pro-
jecte experimental de la convocatòria de 2016. 
La iniciativa dels projectes experimentals es va 
plantejar entre els membres de l’Acord Comar-
cal, si bé el fet que aquest acord haguera estat 
paralitzat des de 2012 ha suposat que la inici-
ativa partira de la Mancomunitat com a actor 
públic i que la resta d’actors empresarials i sin-
dicals hagen participat d’una manera més aviat 
formal en la seua aprovació.

En qualsevol cas, la iniciativa dels projectes 
experimentals ha sigut proposada des del AC-
CO-Sud i no hi ha hagut una interacció directa 
amb LABORA de cara a la determinació dels 
continguts pròpiament dits, ajustats a les carac-
terístiques de la convocatòria. Tampoc amb la 
Direcció Territorial, més enllà de la justificació 
de les subvencions. D’ací sorgeix la possibilitat 
que els acords territorials puguen treballar de 
forma més activa amb el propi LABORA, de cara 
al fet que les ordres de subvencions puguen in-
cloure qüestions que des del territori es valoren 
com a importants a partir del seu diagnòstic de 
les necessitats de la comarca.

Ha d’entendre’s que tant la realització del di-
agnòstic territorial com els projectes experi-
mentals estan suposant una oportunitat de 
rellançament d’una perspectiva de treball co-
marcal en els programes d’ocupació i amb la 
participació d’actors territorials, perspectiva 

que s’havia abandonat per les dificultats de fi-
nançament dels Pactes Territorials i que ara es 
recupera amb el suport del programa llançat 
per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sec-
tors Productius, Comerç i Treball, a través de 
LABORA, per a fomentar els acords territorials 
en matèria d’ocupació i desenvolupament local 
en la Comunitat Valenciana. Aquest programa 
pretén “posar en valor els recursos i capacitats 
locals en l’àmbit de la promoció de l’ocupació i 
el desenvolupament local sostenible, en aten-
ció a la seua major proximitat i coneixement 
de les particularitats socials i laborals del seu 
àmbit territorial i de la potencialitat que té el 
sumar sinergies entre els agents d’aquest”. En 
aquest sentit, des de la comarca s’ha partit de 
l’experiència de participació dels actors territo-
rials existent en al ACCO-Sud, si bé es planteja 
la necessitat d’aprofundir en aquesta participa-
ció i obrir-la a altres agents del territori per a 
aprofitar noves capacitats i suports . De fet, el 
procés participatiu que es va desenvolupar a 
la comarca en 2017 per a realitzar el diagnòs-
tic territorial en el marc de Avalem Territori va 
permetre començar a establir contactes amb 
associacions empresarials que prèviament 
no havien participat en l’Acord Comarcal i que 
posteriorment han col·laborat d’alguna forma 
en la realització dels projectes experimentals.

Ha de destacar-se que en l’execució dels pro-
jectes experimentals sí que s’ha ampliat el rang 
d’agents territorials que han participat, al cos-
tat del personal tècnic del ACCO-Sud. Destaca 
en aquest sentit la participació de les agènci-
es d’ocupació i desenvolupament local de di-
ferents municipis de la comarca i regidories 
responsables en matèria d’ocupació i promoció 
econòmica, així com d’agències de foment de la 
innovació comercial (AFIC). A través d’aquests 
actors públics s’ha accedit no solament a po-
tencials persones participants de les diferents 
línies d’actuació dels projectes experimentals, 
sinó que també s’ha contactat amb associaci-
ons empresarials i de comerciants locals a les 
quals s’ha presentat el projecte i a les quals 
s’ha sol·licitat la seua col·laboració quant a di-

fusió als seus sectors i associats . Així, per al 
desenvolupament de la línia de revisió mèdica 
de la gestió del negoci s’ha contactat amb la 
Associació Empresarial de Silla, Comerciants 
Associats d’Alaquàs, Associació de Comerciants 
de Sedaví, Associació de Comerciants de Bene-
tússer, Associació Comerciants Quart de Poblet, 
Agrupació Comarcal d’Empresaris ACE, Asso-
ciació d’Empresaris del Polígon Mes del Jutge, 
Associació de Comerç de Torrent. D’aquesta 
forma s’ha ampliat la xarxa associativa amb la 
qual es treballa en els programes d’ocupació.

2.3. Contingut dels projectes experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en la 
conformació d’aquests.

Ja s’ha fet referència prèviament a les línies 
d’actuació plantejades en els projectes experi-
mentals desenvolupats pel ACCO-Sud. D’una 
forma més analítica, cal assenyalar que els con-
tinguts d’aquests projectes es relacionen d’una 
banda amb la millora de les habilitats dels dife-
rents participants, tant de les persones desocu-
pades (habilitats personals, tècniques de cerca 
d’ocupació, competències digitals) com de les 
persones emprenedores i dels gestors de les mi-
croempreses que s’han atés en la revisió mèdica 
de negocis. D’altra banda, s’han millorat les re-
lacions i contactes estratègics dels participants, 
tant per a accedir a informació rellevant com per 
a la millora de l’activitat empresarial i la cerca 
d’ocupació. S’ha donat també un reforç de les 
xarxes informals, entre aturats i entre empreses, 
amb un cert reforç de l’associacionisme (fona-
mentalment empresarial). De forma indirecta, a 
través de la línia de la revisió mèdica de negocis i 
assessorament a empreses i emprenedors, s’ha 
pogut contribuir a la modernització de les activi-
tats productives existents. 

Els responsables i personal tècnic del projec-
te entrevistats assenyalen que la disponibilitat 
del diagnòstic territorial elaborat en 2017 en el 
marc de Avalem Territori, ha permés una sèrie 
de millores en la implementació dels projectes 
experimentals. No solament es tracta d’una 

millor adequació a les necessitats del territori 
(per exemple per a determinar els perfils de les 
persones beneficiàries a les quals s’havien de 
dirigir les diferents línies d’actuació), sinó que 
la participació dels actors territorials en l’ela-
boració del diagnòstic ha fomentat la seua im-
plicació en el projecte experimental, almenys 
en la difusió de les accions.

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI.

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori.

La crisi desencadenada des de 2008 va tindre 
un impacte molt significatiu sobre l’ocupació i 
l’atur a l’Horta Sud . Ens referim al territori cor-
responent a la Mancomunitat intermunicipal de 
l’Horta Sud. L’atur registrat en aquest territori 
va augmentar des de 19.612 persones desocu-
pades en 2007 a 63.210 en 2013, amb un crei-
xement relatiu superior al de la desocupació en 
la Comunitat Valenciana. Des de 2013 l’ocupa-
ció està augmentant (les afiliacions a la Segure-
tat Social a l’Horta Sud han crescut un 25% en-
tre 2013 i 2018), però les xifres d’atur registrat 
continuen sent superiors a les existents abans 
de l’inici de la crisi (en 2018 una mica més del 
doble que en 2007). És a dir, malgrat la dinàmi-
ca positiva recent de l’ocupació encara persis-
teix un nivell de desocupació molt important.

L’increment de l’ocupació ha sigut una mica 
major per als homes que per a les dones, i la 
feminització de les afiliacions a la Seguretat 
Social està prop del 41%. Ara bé, si ens referim 
a les diferències de gènere quant a la desocu-
pació, la bretxa és major. A l’inici de la crisi, la 
taxa de feminització de l’atur registrat era un 
62%, i durant els anys de destrucció d’ocupació 
es va arribar a una situació del 50% (en 2013), 
ja que va haver-hi una significativa destruc-
ció d’ocupació masculina. El que ha ocorregut 
després dels anys recents de creixement de 
l’ocupació és que s’ha accentuat la feminització 
de la desocupació, ja que en 2018 un 60% de 
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l’atur registrat correspon a dones. La reducció 
d’aquesta bretxa ha de ser un objectiu de les 
polítiques d’ocupació.

Si analitzem l’evolució de la desocupació per 
edats, el que s’observa és que la caiguda de 
l’atur en el període recent no ha afectat per 
igual a tots els col·lectius. De fet, les persones 
desocupades de 45 anys han experimentat una 
menor reducció de l’atur que la resta d’edats, 
de manera que si en 2013 suposaven quasi el 
40% del total d’aturats registrats, en 2018 han 
passat a superar el 51%. Per tant, aquest és un 
col·lectiu que ha de ser contemplat amb espe-
cial atenció en la lluita contra la desocupació.

Un element a tindre en compte en aquesta vi-
sió sintètica dels problemes laborals de l’Horta 
Sud és la qualitat de l’ocupació. En aquest sen-
tit, s’observa que el creixement de l’ocupació en 
els últims anys s’està saldant en una major pre-
carietat laboral. Així, la taxa de temporalitat ha 
crescut (el percentatge d’afiliacions d’assalariats 
a la Seguretat Social amb contracte temporal ha 
passat del 25% en 2013 a més del 29% en 2017), 
ja que el ritme d’augment de l’ocupació temporal 
supera bastant al de l’ocupació indefinida. D’al-
tra banda, ha augmentat la incidència l’ocupació 
a jornada parcial (del 22% en 2013 al 24% en 
2017), fenomen que en part es relaciona amb la 
precarietat laboral en el cas de involuntarietat i 
baixos salaris. Ha de tindre’s en compte, a més, 
que la jornada parcial afecta bastant més a les 
dones que als homes, per la qual cosa de nou 
apareix un biaix de gènere a contemplar.

3.2. Contribució del Projecte Experimental 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats de les persones participants.

Com ja s’ha indicat, una bona part de les ac-
tuacions dels projectes experimentals realit-
zats pel ACCO-Sud s’ha dirigit a la millora de 
les competències i habilitats dels participants. 
Es pot distingir entre les tres línies d’actuació 
que s’han desenvolupat. En  primer lloc, la línia 
de suport a empreses per a comprovar la seua 

gestió de negoci, atés que es tracta de micro-
empreses en la seua major part, realment és 
un assessorament a persones que gestionen el 
seu xicotet negoci o bé són autònoms. En 2017 
es va contactar amb 53 empreses, de les quals 
36 van acceptar l’assessorament i el van rebre, 
que en total ocupaven a 89 treballadors (amb 
una mitjana de 2,5 treballadors per empresa). 
Es tracta d’activitats de serveis, en gran part 
xicotets comerços i gestionades en un 62% de 
casos per homes . Dos terços de les empre-
ses assessorades en 2017 eren negocis d’au-
tònoms i un terç societats limitades. Un 44% 
eren negocis amb més de 5 anys d’antiguitat i 
un 22% havien començat la seua activitat feia 
menys d’un any. En 2018 ha augmentat la pro-
porció de negocis assessorats de més de cinc 
anys d’antiguitat.  Aquesta línia d’actuació ha 
tingut una bona acceptació i en 2018 han sigut 
144 les empreses assessorades (a partir de 180 
contactes), més del 90% del sector serveis, amb 
un total de 504 empleats, havent augmentat la 
proporció de dones assessorades fins a un 53%.

El personal tècnic responsable d’aquesta línia 
d’actuació valora que la millora en les compe-
tències de revisió mèdica del negoci per part 
dels gestors assessorats ha sigut molt impor-
tant, ja que els ha permés analitzar la situa-
ció del seu negoci amb una perspectiva i unes 
eines que no consideraven ni coneixien prèvia-
ment , al mateix temps que han aprés a realitzar 
aquest tipus de revisions mèdiques de forma 
autònoma al llarg del temps. Les valoracions 
expressades per part dels usuaris d’aquesta lí-
nia del projecte experimental al personal tècnic 
que realitzava la revisió mèdica són molt po-
sitives . També hi ha hagut una bona valoració 
d’aquesta actuació per part de les associacions 
d’empresaris i comerciants. D’acord amb la 
memòria justificativa del projecte experimental 
desenvolupat en 2017, “el 89% dels responsa-
bles dels negocis assessorats, no realitzava un 
compte de Pèrdues i Guanys per a saber si el 
seu negoci tenia beneficis o pèrdues. La majo-
ria d’ells controlaven el seu negoci mitjançant 
els seus saldos de tresoreria únicament. L’únic 

seguiment dels resultats de la seua empresa 
que la majoria portava, era el proporcionat pels 
seus gestors cada 3 mesos per liquidació d’im-
postos. Aquesta dada, malgrat ser una mostra 
xicoteta, ens confirma la falta de coneixements 
de gestió que posseeixen la majoria de les em-
preses tradicionals i microempreses que són 
l’objectiu d’aquesta línia del programa de pro-
jectes experimentals”.

  D’acord amb la memòria justificativa del pro-
jecte experimental desenvolupat en 2017, en la 
valoració d’aquesta línia del projecte s’indica 
el següent: “si tenim en compte als comenta-
ris dels responsables dels negocis, la majoria 
d’ells ens han comunicat que aquest programa 
és imprescindible per als seus negocis, ja que 
els ha permés aprendre a gestionar millor, de-
tectar on es produeixen desviacions i amb això, 
prendre decisions més encertades per a corre-
gir-les i aportar més estabilitat al seu negoci. 
Totes les persones ateses ens han transmés el 
curt que ha sigut aquest programa, perquè per 
a elles haguera sigut fonamental disposar d’un 
programa de més duració, que poguera realit-
zar un seguiment de les accions proposades 
per a corregir desviacions, analitzar els seus 
resultats i confirmar amb ells que el negoci 
evoluciona cap a aqueixa estabilitat”.

Quant a la línia d’actuació de foment de l’auto-
ocupació i emprenedoria, en 2017 es van aten-
dre 42 primeres visites  de persones emprene-
dores amb una idea de negoci, de les quals en 
el 55% de casos de tractava d’una sol·licitud 
d’assessorament per a la creació d’una empresa 
i la resta van ser empreses ja constituïdes que 
sol·licitaven assessorament per a la seua conso-
lidació i diversificació. En dos terços dels casos 
es va atendre dones, ja que hi havia una intenció 
de donar més importància al col·lectiu femení 
(intentant fins i tot que hi haguera algun grup 
específic de dones). L’assessorament a les per-
sones emprenedores en aquesta línia comença 
amb una visita inicial en la qual es determinen 
les necessitats específiques i es dissenya un 
procés d’assessorament personalitzat i guiat per 

personal tècnic del ACCO-Sud, que es desplaça 
per a l’atenció a locals cedits pels diversos Ajun-
taments que participen. En 2018 va augmentar 
fins a 61 el nombre de persones emprenedores 
ateses en aquesta línia del projecte experimen-
tal. El nivell formatiu de les persones emprene-
dores assessorades en 2018 és de Secundària i 
FP en un 41% dels casos, seguit del 31% que han 
cursat estudis superiors i del 28% que posseei-
xen estudis Primaris.. Ha de ressaltar-se que en 
aquesta tasca d’assessorament al desenvolu-
pament de les iniciatives de negoci s’han inclòs 
continguts de sostenibilitat (responsabilitat soci-
al de l’empresa). La valoració d’aquesta línia del 
projecte experimental per part de les persones 
emprenedores que han participat és positiva, si 
bé es reclama una major continuïtat per a poder 
acompanyar tècnicament el desenvolupament 
real de les iniciatives de negoci (que no ha culmi-
nat per la limitació temporal del programa).

La tercera línia del projecte experimental del 
ACCO-Sud és l’orientació laboral a aturats, prio-
ritàriament de llarga duració. La millora de com-
petències en aquest cas, com ja s’ha indicat, té 
a veure amb les habilitats de caràcter personal 
(creativitat, iniciativa), competències socials (co-
municació i relació interpersonal), i les relacio-
nades amb la capacitat d’aprenentatge continu 
(planificació i gestió del temps, presa de decisi-
ons), a més de les competències digitals (alfabe-
tització informàtica, ús de TIC). En el segon any 
del projecte, s’ha fet èmfasi en la conformació 
d’equips de participants, per a desenvolupar la 
implicació, la responsabilitat i el treball col·labo-
ratiu del grup en la cerca d’ocupació (grups de 
cerca activa d’ocupació per referència). S’ha atés 
cada any al voltant de 290 persones, sent dones 
un 57% en 2017 i un 64% en 2018. Com el pro-
jecte s’orientava a aturats de llarga duració, en el 
primer any sol el 30% dels participants eren me-
nors de 45 anys, però en el segon any s’han di-
versificat els perfils d’edat (46% de participants 
menors de 45 anys).

El reclutament i selecció de persones candida-
tes per a aquesta línia d’orientació laboral s’ha 
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realitzat per part dels AEDL de cada localitat 
que ha participat en el projecte, amb un mínim 
de 8 i un màxim de 16 participants per acció. 
D’acord amb els tècnics que han desenvolupat 
el projecte, s’ha produït una millora significativa 
de competències de les persones desocupades 
que han participat en aquesta línia d’orientació 
laboral. Cal tindre en compte que s’ha atés en 
bona part a persones que, pel llarg temps de 
desocupació patida, havien perdut habilitats de 
caràcter personal i social per a la cerca d’ocupa-
ció, així com motivació. La recuperació d’aques-
tes aptituds s’ha aconseguit a través d’orien-
tació personalitzada i treball en equip (amb 
tècniques de coaching i de suport psicològic). 
Igualment, es va detectar a l’inici del projecte 
la necessitat de realitzar una capacitació ade-
quada per a manejar-se en entorns digitals, que 
es va reforçar per a aquells participants amb 
menors coneixements informàtics. La valoració 
de les persones usuàries que han participat en 
aquesta línia d’acció és molt positiva . D’acord 
amb la memòria justificativa del projecte rea-
litzat en 2017, de les enquestes de satisfacció 
respostes pels  assistents als diferents tallers 
es dedueix que les activitats relacionades amb 
les competències transversals tenen una valo-
ració mitjana de 4,6 en una escala d’1 a 5, i les 
activitats de competències digitals es valoren 
com a mitjana en 4,5.

3.3. Contribució dels projectes experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives i a la generació 
d’innovacions.

El desenvolupament de noves activitats pro-
ductives i la millora de les activitats producti-
ves existents en el territori no és un objectiu 
explícit del projecte experimental. No obstant 
això, en les línies d’actuació de millora de la 
gestió dels negocis i de foment de l’emprene-
doria s’ha contribuït a aquests objectius. Així, la 
revisió mèdica de la gestió de petites empreses 
tradicionals ha permés que milloren aques-
tes activitats i que l’ocupació associada a elles 
puga mantindre’s. En aquells negocis que pre-

sentaven un nivell de risc elevat d’acord amb 
els indicadors analitzats, el personal tècnic del 
projecte realitzava una sèrie de recomanaci-
ons de millora que poden millorar la continuïtat 
del negoci i de l’ocupació. D’altra banda, la línia 
d’emprenedoria ha orientat les idees de negoci 
cap a noves activitats productives. Cal assenya-
lar que coincidint amb la finalització del segon 
projecte experimental, es va celebrar a Mislata 
el 20 de setembre de 2018 el “Fòrum pel crei-
xement de l’Horta Sud – ACCOmarca’t_18”, en el 
qual entre altres temes es va abordar la qüestió 
de l’emprenedoria i es van mostrar iniciatives 
emprenedores de la comarca en un espai de 
networking. Aquesta trobada es va organitzar 
pel ACCO-Sud i la Mancomunitat intermunicipal 
de l’Horta Sud.

La innovació en un sentit tecnològic no era tam-
poc un objectiu dels projectes experimentals 
del ACCO-Sud, si bé la línia de revisió mèdica de 
la gestió dels negocis pot tindre un sentit d’in-
novació organitzativa en detectar problemes en 
aquesta gestió i promoure millores per a la seua 
superació. D’altra banda, en l’orientació laboral 
s’han desenvolupat les competències digitals 
de les persones desocupades. En qualsevol 
cas,  existeix una dimensió d’innovació social en 
aquest projecte quant a noves maneres de fer 
front a problemes tan rellevants com la inserció 
laboral o el manteniment de les activitats pro-
ductives. Pel que fa a la línia d’orientació labo-
ral, s’ha posat l’accent en el desenvolupament 
de competències transversals per part de per-
sones desocupades de llarga duració, dirigides 
a millorar les seues habilitats personals i soci-
als i la seua capacitat d’aprenentatge (habilitats 
que es veuen negativament afectades per l’ex-
periència de desocupació continuada), a més 
de competències en l’ús de TIC per a superar la 
bretxa digital. S’ha donat una importància crei-
xent al treball en equip col·laboratiu per a fer 
front a la cerca d’ocupació, per a superar l’aï-
llament individual i aconseguir un suport mutu.

Pel que fa a la línia d’assessorament a la ges-
tió dels negocis en petites empreses tradici-

onals, s’ha proporcionat suport tècnic in situ 
als gestors, facilitant el seu propi aprenentat-
ge de les tècniques de revisió mèdica perquè 
puguen realitzar un seguiment del negoci. Això 
ha permés crear una relació de confiança dels 
gestors assessorats amb el personal tècnic 
del projecte, que pot ser la base per a desen-
volupar noves actuacions futures (introduc-
ció d’innovacions tecnològiques, col·laboració 
entre empreses per a desenvolupar projectes 
conjunts, etc.). S’ha promogut també una sen-
sibilització cap a la responsabilitat social em-
presarial entre les petites empreses i perso-
nes emprenedores assessorades.

 3.4. Contribució dels projectes 
experimentals al desenvolupament de les 
xarxes formals i informals definitòries del 
capital social i relacional internes i externes 
al territori.

El projecte experimental del ACCO-Sud, i 
més àmpliament el programa de foment dels 
acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local sostenible de LABO-
RA, han suposat la represa de l’activitat de 
l’Acord comarcal per la creació d’ocupació de 
l’Horta Sud com a experiència de concertació 
en el territori entre agents públics i socioeco-
nòmics. Ja s’ha assenyalat que el ACCO-Sud 
és un dels primers pactes territorials per l’ús 
de la Comunitat Valenciana que es van imple-
mentar des de les comarques en el context 
de l’Estratègia europea d’ocupació a principis 
del segle XXI, però que la seua activitat va de-
caure amb les restriccions de finançament a 
aquesta línia d’actuació per part de la Gene-
ralitat Valenciana des de 2010 i 2012. Per tant, 
el desenvolupament del projecte experimental 
i del diagnòstic territorial en el marc del pro-
grama Avalem Territori ha mobilitzat de nou 
les xarxes territorials que el ACCO-Sud havia 
desenvolupat en la seua activitat prèvia.

Ara bé, la situació dels actors que donaven su-
port al pacte territorial fins a l’inici de la crisi 
recent ha canviat en els últims anys, igual que 

ho han fet les relacions entre agents o l’accés 
als recursos per a desenvolupar els programes 
d’ocupació , la qual cosa ha dificultat en certa 
mesura la reactivació del ACCO-Sud i ha fet que 
en bona part la iniciativa vinguera de la mà de 
l’actor públic de l’acord (la Mancomunitat inter-
municipal de l’Horta Sud). Com assenyala una 
de les persones entrevistades del ACCO-Sud 
comparant la fase prèvia a la crisi i la situació 
actual: “hi havia un lideratge molt potent des 
de la Mancomunitat, que va impulsar i que va 
implicar els agents socials. Es veia una oportu-
nitat de treball en el territori important i es van 
fer moltes coses, es va dinamitzar molt, però 
després, sobretot els últims anys que ja no hi 
havia subvenció per pactes territorials, perquè 
clar, es va perdre. Quan alguna cosa desapareix 
els agents busquen altres fonts de recursos, i 
ara fer-los veure que això torna a ser una al-
tra oportunitat perquè potser està costant”. El 
Consorci de l’Acord comarcal ha donat suport 
formal al projecte experimental, a partir de les 
propostes presentades per la Mancomunitat, 
però cal avançar en la participació real dels ac-
tors socioeconòmics de l’acord (organitzacions 
empresarials i sindicals). Els programes que 
està desenvolupant el ACCO-Sud estan perme-
tent reconstruir la base social de l’acord territo-
rial, comptant amb els agents que en el seu mo-
ment van signar l’acord i contactant de forma 
més àmplia amb el teixit associatiu (sobretot 
empresarial) de la comarca.

De fet, el personal tècnic i responsable dels pro-
jectes experimentals del ACCO-Sud assenya-
la que s’ha realitzat un important esforç per a 
aconseguir la participació d’agents del territori 
en el desenvolupament de les accions del pro-
jecte. Quant als agents públics, des del principi 
es va intentar implicar a AEDL, AFIC i Ajunta-
ments de la comarca en la difusió i realització 
de les diferents línies d’actuació. Cada municipi 
va decidir el seu grau de participació, que podia 
donar-se en totes les línies d’actuació o bé en 
alguna d’elles. Els ajuntaments que han tingut 
un major nivell d’implicació en el projecte ex-
perimental han derivat usuaris i facilitat espais 
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i mitjans adequats a les diferents línies. Per 
tant, s’ha desenvolupat amb ells un cert treball 
en xarxa, encara que no s’ha aconseguit que el 
projecte experimental es realitzara en tots els 
municipis perquè alguns d’ells tenien els seus 
propis programes i no han col·laborat.

D’altra banda, com ja s’ha indicat, s’ha contactat 
en el desenvolupament del projecte experimen-
tal amb associacions empresarials i de comer-
ciants que no formen part de l’Acord comarcal 
però que han col·laborat en la difusió de les ac-
cions (particularment d’aquelles relacionades 
amb l’assessorament a petites empreses per a 
millorar la seua gestió). Per tant, els projectes 
experimentals han permés desenvolupar noves 
relacions dels actors públics amb associacions 
locals que fins i tot són incipients però que po-
den ampliar la base associativa sobre la qual 
ha de donar-se suport el ACCO-Sud. El propi 
contacte directe amb microempreses que s’ha 
tingut ha buscat estendre el teixit associatiu, ja 
que s’ha fomentat l’associacionisme de les em-
preses assessorades fent-los veure els aspec-
tes positius d’associar-se.

Al llarg del desenvolupament del projecte ex-
perimental s’ha aconseguit treballar amb as-
sociacions empresarials amb les quals no es 
tenia un contacte directe des del ACCO-Sud i 
s’ha posat en contacte entre si a diverses as-
sociacions (per exemple de comerciants) per 
a anar incorporant una perspectiva més co-
marcal que local. S’ha assenyalat per part de 
les persones responsables del projecte que 
ha millorat la percepció de les associacions 
empresarials i de les empreses assessorades 
respecte a l’actuació de l’Administració públi-
ca, com un “recurs que facilita el seu treball”, 
que els permet millorar la seua activitat. Són 
actuacions i percepcions que segurament tin-
dran un major impacte a mitjà termini.

Cal assenyalar també que, encara que no s’haja 
avançat amb el projecte experimental en l’am-
pliació de les xarxes externes al territori, el pro-
grama Avalem Territori obri la possibilitat que 

hi haja un major contacte i col·laboració entre 
pactes de diferents territoris. Així, encara que 
de moment només es tracta d’una idea a desen-
volupar, es remena la possibilitat de col·laborar 
amb els pactes de València ciutat i l’Horta Nord 
per a poder realitzar algun projecte coordinat a 
nivell d’àrea metropolitana.

Finalment, el projecte experimental ha supo-
sat el desenvolupament de noves xarxes infor-
mals creades per la interacció de les persones 
participants. Poden assenyalar-se entre elles 
les relacions de col·laboració i suport mutu 
dins dels equips de persones desocupades 
(en la línia d’orientació laboral), així com les 
relacions entre les empreses a les quals s’ha 
assessorat per a millorar la seua gestió i les 
associacions empresarials. Però també una 
major col·laboració entre els actors privats i 
l’Administració pública.

4. Valoració final sobre els aspectes a 
millorar en els Projectes Experimentals i 
sobre el seu impacte territorial.

L’anàlisi realitzada de l’experiència dels projec-
tes experimentals desenvolupats pel ACCO-Sud, 
així com les diferents valoracions recollides 
dels agents entrevistats per a realitzar aques-
ta anàlisi, permeten desenvolupar algunes re-
flexions sobre línies de millora dels projectes 
experimentals que poden ser, almenys parci-
alment extrapolables al conjunt del programa. 
Potser el primer element que sorgeix a par-
tir d’aquestes experiències siga la necessitat 
d’aconseguir una major participació i implica-
ció real dels actors territorials en la fixació dels 
objectius, implementació i seguiment dels pro-
jectes experimentals, ja que es tracta d’un ele-
ment essencial del programa Avalem Territori. 
El fet que durant els anys previs a la implanta-
ció d’aquest programa d’ocupació i desenvolu-
pament local s’haguera abandonat per part de 
la Generalitat Valenciana la perspectiva territo-
rial en les polítiques d’ocupació, ha suposat un 
impacte negatiu sobre la capacitat dels actors 
comarcals de definir i realitzar de forma con-

certada objectius i actuacions pròpies adequa-
des a les necessitats territorials.

Els projectes experimentals estan suposant una 
oportunitat de recuperar la capacitat territorial 
d’actuació en matèria d’ocupació, superant el 
citat impacte negatiu a través de la recuperació 
de les xarxes comarcals entre actors públics, 
socioeconòmics i privats que s’havien desen-
volupat en l’etapa prèvia de Pactes Territorials. 
Però aquestes xarxes han canviat en el temps, 
els diferents actors han redefinit les seues 
posicions i és necessari reconstruir aquestes 
xarxes perquè es desenvolupe una vertadera 
participació social en la política d’ocupació amb 
perspectiva comarcal (supralocal). Això implica 
superar l’adhesió formal als projectes per part 
dels agents socioeconòmics i ampliar la parti-
cipació real del teixit associatiu. D’altra banda, 
les entitats públiques locals haurien de veure 
aquests projectes experimentals com actuaci-
ons que, sense negar la capacitat de cadascuna 
d’elles de desenvolupar programes d’ocupació 
propis i d’altres instàncies, són interessants per 
a desenvolupar aqueixa perspectiva de col·la-
boració comarcal que permet aprofitar sinergi-
es entre les diferents entitats en el territori. La 
coordinació del conjunt d’actuacions d’ocupació 
a nivell comarcal es podria desenvolupar a par-
tir d’aquestes experiències de col·laboració ter-
ritorial, superant possibles resistències inicials 
a través del consens.

Per tant, la construcció i densificació de xarxes 
territorials ha de ser un contingut innovador 
propi dels projectes experimentals. En aques-
tes xarxes hauria d’incloure’s una major inte-
racció dels acords territorials per l’ocupació 
amb LABORA de cara a la definició del marc 
regulador d’aquests projectes, en concret per a 
determinar en què consisteix el caràcter inno-
vador al qual fa referència la regulació actual. 
De fet, el programa de projectes experimentals 
assenyala que aquests “hauran de donar res-
posta a les necessitats específiques del terri-
tori mitjançant actuacions que afavorisquen la 
innovació en l’àmbit de l’emprenedoria, l’eco-

nomia social, el desenvolupament local i les 
condicions d’ocupabilitat. Per a això, hauran de 
ser coherents amb el diagnòstic previ del terri-
tori i sustentar-se així mateix en una estratègia 
prèviament consensuada amb els actors clau 
del corresponent àmbit territorial”. Per tant, es 
reconeix que són els acords territorials els que 
han de definir els continguts dels projectes, tal 
com ha ocorregut en el cas dels projectes de 
ACCO-Sud. D’ací la importància que els acords 
es basen en una adequada participació dels ac-
tors clau de l’àmbit territorial.

Però la veritat és que no es disposa en l’ordre re-
guladora de criteris de valoració del grau d’inno-
vació dels projectes, criteris que necessàriament 
no poden ser genèrics sinó que han de tindre en 
compte la pròpia situació de cada territori (quant 
al tipus de problemes prioritaris, la trajectòria 
quant a desenvolupament de programes, l’exis-
tència d’altres programes desenvolupats en el 
territori per les entitats locals, el nivell d’experi-
ència i consolidació de l’acord territorial, etc.). 
Per tant, sembla que la millor manera d’anar 
definint els criteris del que s’entén per innovació 
ha de ser la interlocució entre els acords territo-
rials i LABORA, amb un plantejament flexible que 
reconega les especificitats territorials. La valo-
ració sobre el caràcter experimental o innovador 
dels projectes ha de convertir-se en un camp 
de construcció de criteris compartits a partir de 
les experiències desenvolupades i dels diferents 
punts de vista que poden mantindre els acords 
territorials i LABORA.

Això permetria que l’autonomia dels diferents 
acords en la definició dels projectes experi-
mentals no solament responguera a les seues 
necessitats territorials, sinó que es vaja cons-
truint una orientació flexible però comuna de 
quins han de ser les prioritats i formes de la 
política d’ocupació en el territori valencià. El 
contrast i suport entre diferents projectes ex-
perimentals i acords territorials, alguna cosa 
que el programa Avalem Territori pot propiciar, 
permetria avançar en aquesta línia. La major 
interlocució entre LABORA i acords territorials 
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podria servir també per a millorar alguns as-
pectes relacionats amb la gestió dels projec-
tes experimentals que s’han posat de manifest 
en el cas de l’Horta Sud. En concret, la deter-
minació de quin tipus de despeses poden ser 
subvencionables a més dels de personal, ja 
que això permetria contemplar un altre tipus 
d’actuacions que poden ser adequades d’acord 
amb les estratègies territorials d’ocupació. A 
més d’abordar la qüestió de la temporalització 
dels projectes experimentals.

En aquest sentit, l’experiència dels projectes 
ACCO-Sud indica que en aquells que poden ser 
més innovadors quant a metodologies de tre-
ball i desenvolupament de relacions de con-
fiança amb els beneficiaris i els agents que 
participen en el projecte (com pot ser la línia 
de revisió mèdica de negocis) requereixen un 
termini d’execució que hauria de ser superior 
a un any o almenys dotar-se d’algun tipus de 
continuïtat. Continuïtat que, d’una banda, per-
metria que es fera un seguiment de les actua-
cions més complexes (com la posada en mar-
xa d’iniciatives emprenedores) i, per una altra, 
consolidaria l’experiència d’equips tècnics amb 
perfils adequats, necessària en qualsevol actu-
ació que es planteja amb una intenció de millo-
ra en el temps. Aconseguir una major eficièn-
cia dels projectes experimentals requereix una 
continuïtat dels equips que en aquest moment 
no s’assegura . Com comenta un dels membres 

de l’equip tècnic entrevistats: “la dificultat que 
es té en què un empresari t’òbriga la porta, que 
dius, val, ara m’obris la porta i resulta que el 
30 de setembre et dic, fins ara. I ja veurem si 
l’any que ve està. I dius, xic, amb el que ha cos-
tat, amb el que ha costat arribar als empresa-
ris, que t’òbriguen les portes, que confien en tu, 
i ara dius perquè jo em vaig. Clar, se’t queden 
mirant dient com que et vas? I et diuen però jo 
és que necessite més (, etc.). Dius, val, jo vaig 
estar l’any passat i estic aquest, però jo no sé si 
estaré el següent programa. Amb la qual cosa, 
la gent que jo he atés em coneixen a mi. Val, que 
sí, que saben que anirà un altre company, que 
saben en què consisteix el programa i tal, però 
comença de zero (, etc.). És també les relacions 
que fas amb els AEDL, amb associacions d’em-
presaris, de comerços, que et coneixen a tu. I si 
no és, ara ve un altre tècnic. Doncs val, a aquest 
li he de tornar a explicar tot des del principi”.

Això porta a una última reflexió sobre la com-
binació d’innovació i continuïtat en els projec-
tes experimentals. Les línies més innovadores 
dels projectes (siga per les seues metodologi-
es o per la seua adaptació a les necessitats i 
característiques del territori) haurien de plan-
tejar-se amb una certa continuïtat, entesa com 
a millora, ampliació i aprofundiment. No hauria 
d’identificar-se innovació amb canvi continu 
d’orientació, sinó amb capacitat d’actualització 
i progressió.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 

PROJECTES EXPERIMENTALS

PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ 

DE LA RIBERA

1. INTRODUCCIÓ.

El present informe analitza els projectes ex-
perimentals realitzats pel Pacte Territorial per 
l’ocupació de la Ribera (PATER) en el marc del 
programa de foment dels acords territorials en 
matèria d’ocupació i desenvolupament soste-
nible de la Comunitat Valenciana, en les seues 
convocatòries de 2016 i 2017 (desenvolupades 
respectivament en 2017 i 2018). Per a realitzar 
aquesta anàlisi s’han revisat les sol·licituds del 
projecte experimental presentat al LABORA 
en la convocatòria de 2017, així com la me-
mòria justificativa del projecte realitzat durant 
2017, una memòria intermèdia del projecte 
realitzat durant 2018 i la memòria definitiva 
d’aquest projecte elaborada pel PATER. D’altra 
banda, s’han realitzat entrevistes en profundi-
tat a diversos membres de l’equip tècnic que 
ha desenvolupat els projectes i a una persona 
responsable del projecte per part del PATER, 
d’acord amb un ampli qüestionari dissenyat es-
pecíficament per l’equip investigador de la Uni-
versitat de València per a l’anàlisi d’aquest pro-
grama de projectes experimentals. Igualment 

s’ha entrevistat en profunditat a dues persones 
de la Direcció General de LABORA per a tindre 
una visió més completa del procés d’aprovació i 
realització d’aquests projectes.

El Programa de projectes experimentals és 
una iniciativa del Servei Valencià d’Ocupació 
i Formació (LABORA) dins del seu programa 
de foment dels acords territorials en matèria 
d’ocupació i desenvolupament local sostenible 
(Avalem Territori). L’Ordre 12/2016, de 29 de 
juliol, de la Conselleria d’Economia Sosteni-
ble, Sectors Productius, Comerç i Treball, per 
la qual s’estableixen les bases reguladores del 
programa de foment dels acords territorials en 
matèria d’ocupació i desenvolupament local en 
la Comunitat Valenciana, planteja que “aquest 
programa té la vocació de posar en valor els 
recursos i capacitats locals en l’àmbit de la pro-
moció de l’ocupació i el desenvolupament local 
sostenible, en atenció a la seua major proximi-
tat i coneixement de les particularitats socials i 
laborals del seu àmbit territorial i de la potenci-
alitat que té el sumar sinergies entre els agents 
d’aquest”. Així mateix, el programa es planteja 
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com a objectiu promoure la participació dels 
agents econòmics i socials i de la societat civil 
en el desenvolupament de les polítiques actives 
d’ocupació en el territori, donant protagonisme 
a més a les associacions empresarials i sindi-
cals més representatives i a altres actors clau 
del territori.

D’acord amb aquestes orientacions, la citada 
Ordre indica que poden participar en el progra-
ma de foment dels acords territorials en ma-
tèria d’ocupació i desenvolupament local “les 
entitats amb personalitat jurídica integrades 
per entitats locals i agents socials més repre-
sentatius o altres actors clau, públics i privats, 
del seu territori a través de les quals s’hagen 
instrumentat els acords territorials en matèria 
d’ocupació i desenvolupament local”, així com 
“les entitats locals (incloses les Mancomuni-
tats) de la Comunitat Valenciana que expressen 
la disposició d’acordar la seua actuació en ma-
tèria d’ocupació i desenvolupament local amb 
els agents socials més representatius i altres 
actors clau, públics i privats, del seu territori. En 
tot cas hauran d’aglutinar a una població d’al-
menys 100.000 habitants o a un número mínim 
de 5 municipis”. 

La citada Ordre va regular el programa de di-
agnòstic del territori, que tenia per objecte “la 
realització d’estudis o diagnòstics que permeten 
tindre un millor coneixement de la realitat soci-
oeconòmica d’un determinat àmbit territorial”. 
Igualment, va regular el programa de projectes 
experimentals, l’objecte dels quals és fomen-
tar “projectes de caràcter innovador o experi-
mental en l’àmbit de l’ocupació, l’emprenedoria, 
l’economia social i el desenvolupament local” 
que donen resposta “a les necessitats especí-
fiques del territori mitjançant actuacions que 
afavorisquen la innovació en l’àmbit de l’empre-
nedoria, l’economia social, el desenvolupament 
local i les condicions d’ocupabilitat. Per a això, 
hauran de ser coherents amb el diagnòstic pre-
vi del territori i sustentar-se així mateix en una 
estratègia prèviament consensuada amb els 
actors clau del corresponent àmbit territorial”.

La Resolució de 13 d’octubre de 2016, del direc-
tor general del Servei Valencià d’Ocupació i For-
mació, per la qual es convoquen per a l’exercici 
2016 les subvencions destinades a fomentar 
els acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local en la Comunitat Valen-
ciana, va regular les subvencions destinades a 
finançar el Programa de diagnòstic del territori 
i el Programa de projectes experimentals. Les 
entitats que podien accedir a aquestes sub-
vencions són els acords territorials en matèria 
d’ocupació i desenvolupament local. Posterior-
ment, es van convocar per a l’exercici 2017 les 
subvencions destinades a fomentar els acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvo-
lupament local, mitjançant Resolució de 22 de 
setembre de 2017, del director general del Ser-
vei Valencià d’Ocupació i Formació. En la convo-
catòria de 2017 aquestes subvencions es van 
dirigir a finançar exclusivament el Programa de 
projectes experimentals, ja que els diagnòstics 
territorials es van realitzar completament amb 
càrrec a la subvenció de 2016 . El Programa de 
projectes experimentals continua desenvolu-
pant-se a través de la Resolució de 19 de juliol 
de 2018, del director general del Servei Valen-
cià d’Ocupació i Formació, per la qual es con-
voquen per a l’exercici 2018 les subvencions 
destinades a fomentar els acords territorials en 
matèria d’ocupació i desenvolupament local.

El Pacte Territorial per l’Ocupació de la Ribera 
(PATER) va accedir a les convocatòries de 2016 
i 2017  en tant que, com veurem a continuació, 
és una entitat integrada per administracions lo-
cals i agents socials més representatius del seu 
territori a través de la qual des de 2004 s’ha ins-
trumentat un acord territorial en matèria d’ocu-
pació i desenvolupament local a la comarca. 
També ha presentat sol·licitud per a participar 
en la convocatòria de 2018, si bé com Consorci 
de la Ribera ja que el PATER continua la seua 
activitat com a acord territorial per l’ocupació 
però ha deixat de ser un organisme autònom 
i les seues funcions, projectes i programes, 
personal, etc. són assumits pel Consorci de la 
Ribera. En aquest marc normatiu, el PATER ha 

desenvolupat el Diagnòstic socioeconòmic de la 
Ribera de Xúquer i els projectes experimentals 
“La Ribera Impulsa”.

El projecte experimental “La Ribera Impulsa” 
desenvolupat en 2017 (convocatòria 2016), 
d’acord amb la memòria justificativa presenta-
da al LABORA es planteja com un “projecte d’in-
novació social, integral, participatiu i dinàmic 
per a incrementar l’ocupabilitat”, sent els seus 
objectius “millorar l’ocupabilitat de les perso-
nes desocupades de la comarca de la Ribera 
mitjançant un procés que afavorisca la inno-
vació en l’àmbit de l’emprenedoria, l’economia 
social, el desenvolupament local i les condici-
ons d’ocupabilitat per a aconseguir la inserció 
per compte propi o alié”. Per a això, es planteja 
una metodologia de treball que afavorisca “la 
participació solidària, activa i dinàmica, treba-
llant sempre en equip, motivant als aturats amb 
l’objectiu de ser autosuficients i independents, 
per a fomentar l’economia col·laborativa i de 
responsabilitat social”. Es van formar equips 
de persones desocupades amb un compromís 
d’implicació en el programa i coordinats per 
una persona tècnica dinamitzadora d’oportuni-
tats, treballant el reforç de les seues competèn-
cies d’inserció laboral i especialment l’àmbit de 
l’emprenedoria (simulació de cooperatives).

El projecte experimental “La Ribera Impulsa” 
desenvolupat en 2018 (convocatòria 2017) es 
va plantejar aprofundir i ampliar el projecte 
previ, donada la seua acceptació per part dels 
participants i dels agents del territori. En el pro-
jecte presentat per a aconseguir la subvenció 
de LABORA es posa èmfasi en el caràcter d’in-
novació social, lligat a un “canvi d’enfocament i 
tractament de les polítiques d’ocupació desen-
volupades fins ara a la comarca”, a través d’una 
metodologia participativa i solidària de treball 
en equip que involucra de manera activa a les 
persones que participen de forma voluntària, al 
mateix temps que s’utilitzen xarxes i recursos 
locals existents a la comarca. També es posa en 
valor la tutela dels equips de persones en cerca 
d’ocupació exercida per persones dinamitza-

dores d’oportunitats laborals, que motiven i fo-
menten l’autonomia personal dels participants 
i el treball col·laboratiu de l’equip.

 
2. L’AVALUACIÓ DELS PROJECTES 
EXPERIMENTALS COM PROCÉS.

2.1. Origen del Pacte Territorial per 
l’Ocupació de la Ribera i inserció dels 
projectes experimentals en el Pacte.

El Pacte Territorial per l’Ocupació de la Ribera 
(PATER) es va crear en 2004. L’acord que va pro-
piciar la seua creació es va signar entre entitats 
públiques i organitzacions empresarials i sindi-
cals, sota la tutela de la Generalitat Valenciana 
a través de LABORA. Aquestes entitats són en 
l’actualitat la Mancomunitat de la Ribera Alta, 
la Mancomunitat de la Ribera Baixa, CCOO-PV, 
UGT-PV, FEDALCIS (Federació d’Agrupacions 
Locals de Comerç, Indústria i Serveis dels Ri-
beres) i Associació Empresarial d’Alzira. Admi-
nistrativament el PATER s’integra en el Consorci 
de la Ribera, en l’àrea de promoció econòmica. 
Per tant, es tracta d’un acord territorial amb un 
recorregut llarg, que va sorgir en el context de 
l’impuls de l’Estratègia Europea d’Ocupació, en 
la qual es va atorgar importància a la dimensió 
territorial de les polítiques d’ocupació i desen-
volupament local i a la cooperació  i el consens 
entre els agents públics i els agents econòmics 
i socials territorials per a la definició d’aquestes 
polítiques (Gallego i Pitxer 2015).

La reducció del finançament a les iniciatives 
dels Pactes Territorials en la Comunitat Valenci-
ana des de 2010 (i la seua desaparició en 2012), 
va fer que l’activitat del PATER com a acord en-
tre agents públics i econòmics i socials anara 
reduint-se, igual que va ocórrer amb altres Pac-
tes Territorials (Gallego i Pitxer 2015). Ara bé, es 
va mantindre com a estructura amb el suport 
propi del Consorci de la Ribera i es va orientar 
al desenvolupament de programes d’actuació 
finançats amb fons estatals o europeus. És a 
dir, es van buscar fonts de finançament dife-
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rents a les autonòmiques per a mantindre les 
línies d’actuació del Pacte Territorial (inserció 
sociolaboral, emprenedoria i desenvolupament 
d’iniciatives empresarials, creació de xarxes en 
el territori), però sense desenvolupar plena-
ment el caràcter col·laboratiu entre els agents 
que formaven el Pacte. La recuperació des de 
2016 del suport de LABORA als acords territo-
rials per l’ocupació i el desenvolupament local 
(amb el pla Avalem Territori) ha suposat una re-
activació de la dinàmica de cooperació entre els 
agents públics i els agents econòmics i socials 
del PATER.

A la comarca desenvolupen programes d’ocu-
pació una bona part dels ajuntaments, les 
mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribe-
ra Baixa i el Consorci de la Ribera, que integra 
totes dues mancomunitats i el propi PATER. Si 
bé no pot parlar-se pròpiament d’una coordina-
ció formal i extensa dels diferents programes 
d’ocupació que es desenvolupen en la Ribera, 
sí que existeix una xarxa d’agents d’ocupació i 
desenvolupament local (AEDL) de la comarca, 
impulsada des del PATER, a través de la qual es 
comparteix informació sobre els projectes que 
es desenvolupen en ajuntaments i mancomu-
nitats i es realitzen actuacions de formació per 
als AEDL. Això permet al Consorci de la Ribera 
(en el qual s’integra el Pacte Territorial), plante-
jar les seues actuacions a nivell comarcal com 
un “valor afegit” a les actuacions de les dife-
rents administracions locals del territori, sense 
repetir programes que ja s’estan realitzant en 
el territori per altres actors públics. Ara bé, la 
dispersió de les actuacions en matèria d’ocu-
pació que desenvolupa cada municipi, i la falta 
d’una coordinació més formal, són dificultats a 
l’hora d’aconseguir sinergies a nivell comarcal. 
Precisament un dels aspectes més positius del 
projecte experimental “La Ribera Impulsa” ha 
sigut la possibilitat de coordinar i emprar en 
el projecte els recursos existents en diferents 
punts de la comarca, per a una millor atenció a 
les necessitats d’inserció laboral de les perso-
nes participants . Com indica una de les perso-
nes de l’equip tècnic del projecte entrevistades: 

“Tenim una sèrie de participants que estan en 
cerca d’ocupació i nosaltres els facilitem recur-
sos. Perquè si hi ha tallers d’ocupació o si hi ha 
formació en una entitat (...) els facilitem com 
poden accedir a ells (...). Dins d’un punt d’aten-
ció l’Ajuntament et comunica els projectes que 
té  aprovats (...). Als usuaris se’ls informa el que 
a tu t’ha informat en aquest cas el AEDL o la 
persona de contacte a l’Ajuntament”.

2.2. Grau d’autonomia del Pacte Territorial 
en la definició del contingut dels projectes 
experimentals.

La concreció del contingut dels projectes ex-
perimentals realitzats en 2017 i 2018 pel PATER 
ha respost a la iniciativa dels actors locals del 
propi Pacte, sense que LABORA haja intervingut 
pròpiament en la definició més enllà de la fixa-
ció de les línies generals del programa recolli-
des en l’ordre reguladora i en les resolucions de 
convocatòria de les subvencions. Això ha per-
més que siga el propi territori el que reflexione 
sobre el que necessita en termes de programes 
innovadors d’ocupació, a partir del seu coneixe-
ment de la realitat territorial, però també ha ge-
nerat alguna dificultat per a concretar accions 
concordes al que es pretenia amb el programa 
de projectes experimentals. En les entrevistes 
realitzades al personal tècnic i responsable del 
projecte es valora que aquest és innovador dins 
de la trajectòria dels programes d’ocupació a la 
comarca, fonamentalment quant a la metodo-
logia de treball amb les persones beneficiàri-
es i quant a la col·laboració establida amb els 
actors locals per al seu desenvolupament. Se 
subratlla que dona resposta a les necessitats 
específiques del territori, que té caràcter d’in-
novació en l’àmbit de l’emprenedoria i l’econo-
mia social i que se sustenta en l’estratègia del 
Pacte Territorial, consensuada entre els seus 
membres.

Ha de tindre’s en compte el fet que el projecte 
desenvolupat durant el primer any va tindre poc 
temps real d’execució (pel retard en la convoca-
tòria i resolució de la subvenció i per la pròpia 

complexitat de l’inici d’un programa nou). No 
obstant això, va aconseguir efectes valorats po-
sitivament pels participants i pel PATER, la qual 
cosa justifica que es plantejara una ampliació i 
millora de cara al segon any. De fet, el manteni-
ment del suport de LABORA ha permés que “La 
Ribera Impulsa” haja tingut un impacte major 
en el segon any de la convocatòria, com veurem 
posteriorment.

La interacció entre el PATER i LABORA quant 
als projectes experimentals s’ha limitat en bona 
part a contactes informals de cara al projecte 
presentat en la segona convocatòria, per a acla-
rir alguns aspectes sobre el contingut innovador 
de la proposta. I una relació administrativa amb 
la Direcció Territorial pel que respecta a la justi-
ficació de la subvenció rebuda. Malgrat això, es 
considera des del territori que Avalem Territori 
és una oportunitat per al desenvolupament de 
la dimensió territorial de la política valenciana 
d’ocupació, per la qual cosa es planteja no sola-
ment una major relació amb LABORA, sinó que 
el marc dels projectes experimentals siga una 
ocasió per a compartir experiències entre acords 
de diferents territoris. De fet, es va propiciar des 
del PATER i altres pactes al juny de 2018 un ta-
ller d’intercanvi d’experiències sobre els acords 
territorials per l’ocupació que ha aportat idees 
sobre com enfocar la nova convocatòria de pro-
jectes experimentals des dels territoris.

2.3. Grau de participació de sindicats, 
patronal i altres actors del territori en els 
projectes experimentals.

El marc formal i estable en el qual s’ha desen-
volupat la participació dels actors econòmics i 
socials en el projecte experimental és l’estruc-
tura del propi Pacte Territorial. Des de la coordi-
nació del PATER s’ha plantejat per part del per-
sonal tècnic la base del projecte experimental 
(objectius, metodologia) i, abans de ser presen-
tat al LABORA, s’ha valorat pels membres del 
Pacte (que són, recordem, les dues mancomu-
nitats comarcals, UGT i CCOO, Associació Em-
presarial d’Alzira i FEDALCIS). Aquests actors 

fan les aportacions que consideren oportunes 
a la proposta i el projecte s’aprova. Atés que 
el projecte s’emmarca en les línies d’actuació 
decidides pels membres del Pacte, no s’han 
presentat diferències significatives entre ells 
quant a la seua orientació, sinó alguna aporta-
ció puntual de millora de la proposta. A més de 
la capacitat d’aquests agents d’incidir en l’ori-
entació del projecte, han tingut la possibilitat de 
participar en el seu desenvolupament efectiu. 
Per exemple, la memòria de “La Ribera Impul-
sa” de 2017 recull la realització d’una ponèn-
cia per les organitzacions sindicals sobre drets 
laborals dirigida als participants del projecte, 
i la presentació de la Associació empresarial 
d’Alzira.. També s’ha conformat una comissió 
de seguiment del projecte experimental amb 
representants dels membres del PATER (que, 
per exemple, va plantejar una sèrie d’activitats 
en les quals podrien treballar els equips de cara 
a la simulació de cooperatives, o millores a in-
troduir en els continguts quant a consolidació 
d’activitats empresarials de cara a futures edi-
cions del projecte).

2.4. Contingut dels projectes experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en la 
conformació, contingut i evolució d’aquests.

Des del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Ri-
bera es considera que els continguts dels pro-
jectes experimentals realitzats en 2017 i 2018 
s’adeqüen de forma molt important a les neces-
sitats i problemes del territori. En aquest sen-
tit, s’han adaptat al coneixement de la realitat 
del territori que es tenia en el Pacte i que s’ha 
confirmat en bona part a través del Diagnòstic 
socioeconòmic de la Ribera de Xúquer realitzat 
en el marc del pla Avalem Territori de LABORA 
(Consorci de la Ribera 2017). Quan es va pre-
sentar el primer projecte experimental no es 
disposava encara del diagnòstic territorial, però 
sí d’una experiència prèvia i llarga de treball 
del PATER a la comarca. De fet, es valora que la 
realització d’aquest diagnòstic ha permés fona-
mentar millor la percepció dels problemes de la 
comarca i, sobretot, que ha suposat un estímul 
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de la participació d’entitats locals que ha per-
més que el projecte experimental es desenvo-
lupara d’una forma més potent del que es podia 
esperar inicialment.

En el projecte realitzat en 2017 es van interes-
sar 188 persones, de les quals es van incorpo-
rar com a participants 90, en sis equips d’unes 
quinze persones. En el projecte realitzat en 
2018 es van interessar 429 persones, es van 
entrevistar 337 i es van incorporar com a parti-
cipants 220, en onze grups de 15 i 25 persones. 
En el projecte desenvolupat en 2017, els punts 
d’atenció es van establir a Almussafes, Alzira, 
Carcaixent, Carlet, La Pobla Llarga i Sueca. En 
el projecte realitzat en 2018, van ser Alberic, Al-
mussafes, Alginet, Alzira, Carlet, Corbera, L’Al-
cúdia, La Pobla Llarga, Sueca, Torís i Vilanova 
de Castelló.

Ja s’ha plantejat prèviament quins són els 
principals objectius i metodologia dels projec-
tes experimentals “La Ribera Impulsa”. El pro-
cés desenvolupat part de la difusió del projecte 
a la comarca (a través de AEDL, Ajuntaments, 
oficines de LABORA) i xarrades en cada punt 
d’atenció a les persones interessades (aturats 
i, en menor mesura, persones que desitgen mi-
llorar el seu ocupació). Es van realitzar en pri-
mer lloc sessions individuals amb les persones 
interessades, amb entrevistes individualitza-
des per a elaborar un balanç de competències 
personals i professionals i seleccionar a les 
persones que formarien els equips, que són 
heterogenis quant a la seua composició quant 
a edat, gènere, nivell formatiu..., si bé es dema-
na als participants un compromís d’implicació 
activa i voluntària amb el projecte i un objectiu 
de creació d’empreses. A continuació es van 
formar els equips, un en cada punt d’atenció, i 
amb cada equip es van desenvolupar sessions 
grupals, tutoritzades per una persona tècnica 
dinamitzadora d’oportunitats, en les quals s’ha 
fomentat el treball col·laboratiu i un clima de 
confiança i ajuda mútua i s’han treballat con-
tinguts d’autoconeixement, mercat de treball i 
eines de cerca d’ocupació. Segons la memòria 

del projecte La Ribera Impulsa de 2017, es van 
desenvolupar els següents continguts d’ori-
entació: autoconeixement (autoestima i apo-
derament, intel·ligència emocional, comunica-
ció, creativitat, motivació, definició d’objectiu 
professional, balanç de competències, DAFO), 
mercat de treball (vies d’accés, mapa d’ocupa-
bilitat i recursos, intermediaris, voluntariat) i 
eines de cerca d’ocupació (currículum, mar-
ca personal, procés de selecció, entrevista de 
treball, networking, cerca d’ocupació en línia).. 
A més, s’ha dedicat una part important del 
projecte a desenvolupar iniciatives d’empre-
nedoria i autoocupació, plantejant als equips 
la simulació d’empreses d’economia social 
. Segons la memòria del projecte La Ribera 
Impulsa de 2017, es van desenvolupar els se-
güents continguts relacionats amb l’emprene-
doria: l’esperit emprenedor, la cooperativa de 
treball associat (aspectes legals, ajudes, etc.), 
la idea empresarial (necessitats i tendències 
del mercat, generació d’idees empresarials, 
model Canvas, etc.), el pla de viabilitat (estudi 
de mercat, estratègies de màrqueting, estudi 
economicofinancer).

Finalment, s’han desenvolupat una sèrie d’acti-
vitats complementàries de les sessions grupals 
que han comptat amb la col·laboració voluntà-
ria de diferents entitats, empreses i professi-
onals de la comarca i la participació d’agents 
públics, socials i econòmics, a més d’agents 
d’ocupació i desenvolupament local. Aquestes 
activitats s’han plantejat en bona part a partir 
de les necessitats de les persones participants, 
aprofitant en alguns casos iniciatives progra-
mades però sobretot motivant a entitats locals 
a participar en el desenvolupament del projecte 
(xarrades d’empreses de treball temporal sobre 
cerca d’ocupació, tallers organitzats per coope-
ratives, ponències de sindicats, visites a em-
preses i associacions empresarials, xarrades 
sobre finançament per entitats bancàries de la 
comarca, activitats de voluntariat, etc.).

D’una forma més analítica, es pot assenyalar 
que els objectius perseguits estan relacionats 

de forma molt important amb la millora de les 
habilitats de les persones desocupades, més 
que amb una millora de la formació en el sen-
tit de competències tècniques. El foment de 
l’autoocupació i de les iniciatives d’economia 
social i cooperativa són objectius importants 
en el projecte. La millora de les activitats pro-
ductives existents és un objectiu indirecte, en 
el sentit que s’intenten orientar els projectes 
d’emprenedoria dels equips cap a algunes ac-
tivitats que d’acord amb el diagnòstic territo-
rial realitzat resulten estratègiques per a la 
generació d’ocupació. Això s’ha vist més clara-
ment en el projecte realitzat en 2018, que ja 
comptava amb el diagnòstic citat, en el qual 
s’han plantejat diferents simulacions de coo-
peratives de treball associat i plans de viabi-
litat realitzats pels equips en àmbits com el 
sector agroalimentari, comerç de proximitat, 
turisme, serveis a les persones insuficient-
ment satisfets, etc.

També forma part dels objectius del projecte ex-
perimental “La Ribera Impulsa”, si bé de forma 
indirecta a través de la manera de desenvolupar 
el projecte en col·laboració amb entitats de la co-
marca, la millora de les xarxes territorials soci-
oeconòmiques i, de forma general, el foment de 
l’associacionisme a través de la dinàmica de tre-
ball col·laboratiu que caracteritza la metodologia 
del projecte. Per contra, no hi ha específicament 
objectius d’innovació tecnològica (sí d’innovació 
social), ni dirigits a un desenvolupament del sec-
tor de serveis avançats a les empreses. A partir 
de l’experiència dels projectes desenvolupats, 
s’ha valorat des del PATER la necessitat d’intro-
duir objectius d’innovació tecnològica de cara a 
futurs projectes. En la nova proposta que s’ha 
presentat des del PATER per a la convocatòria 
de projectes experimentals de 2018 (“La Ribera 
Impulsa 4.0”) es planteja la utilització de noves 
tecnologies adaptades a les necessitats de les 
persones demandants d’ocupació i de les em-
preses. D’acord amb la memòria presentada per 
a sol·licitar la subvenció a aquest projecte ex-
perimental, hi ha una línia d’actuació prevista di-
rigida a “adaptar a les empreses en principis 4.0 

(Internet de les coses, cultura maker, etc.) amb la 
capacitació en processos i utilització d’eines que 
possibiliten la digitalització i innovació”. Igual-
ment es preveu l’ocupació de TIC com a eines de 
comunicació i treball col·laboratiu en equips de 
persones parades per a facilitar la cerca d’ocu-
pació i l’emprenedoria, mitjançant e-learning 
amb Moodle, APP, Skype, etc.

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI.

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori.

El projecte experimental La Ribera Impulsa ha 
tingut en compte el context del mercat laboral 
per a la seua definició, sobretot en el segon 
any en disposar del diagnòstic territorial rea-
litzat en el marc de Avalem Territori. Malgrat el 
creixement econòmic recent, la Ribera del Xú-
quer continua tenint un problema significatiu 
de desocupació. Durant el període de recessió 
2007-2013 l’atur va créixer de forma accelera-
da, posteriorment ha descendit però es manté 
encara en nivells molt elevats: en 2017 l’atur 
registrat encara era més del doble del qual hi 
havia a l’inici de la crisi. L’ocupació ve creixent 
des de 2013, encara que ha crescut més entre 
els homes que entre les dones. De fet, la femi-
nització de l’atur ha crescut en l’etapa expan-
siva recent. Igualment, hi ha un problema es-
pecífic de desocupació entre les persones de 
45 i més anys, col·lectiu en el qual menys s’ha 
reduït comparativament l’atur registrat i que re-
quereix una especial atenció en els programes 
d’ocupació, sense oblidar l’accés dels joves a la 
primera ocupació.

Quant a la qualitat de l’ocupació, el problema 
de la temporalitat és significatiu i està aug-
mentant en el context de creixement del vo-
lum de persones ocupades. Hi ha una elevada 
rotació dels contractes temporals. Quant a la 
incidència de la jornada parcial, mostra un im-
portant biaix de gènere i es concentra especi-
alment en les dones.
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La distribució de l’ocupació entre les diferents 
branques productives mostra una presència 
significativa en la Ribera del Xúquer de l’agri-
cultura, encara que té un component de varia-
ció estacional. Igualment hi ha una importàn-
cia significativa del comerç a l’engròs, que es 
relaciona en bona part amb la comercialització 
de la producció agrícola, amb un pes important 
de les cooperatives agràries. La indústria de 
l’alimentació és un sector que incorpora bas-
tant ocupació, en part també relacionat amb 
l’activitat agrícola. Dins de la indústria comar-
cal, destaca la importància de la fabricació 
d’automòbils, molt concentrada en el municipi 
d’Almussafes però amb efectes sobre industri-
es auxiliars i que és un focus d’ocupació fona-
mental. A més, són  importants altres branques 
industrials com la fabricació de productes me-
tàl·lics, la fabricació de maquinària i equip, la 
indústria de la fusta i la fabricació de mobles.

Quant al sector de serveis, s’ha destacat en el 
diagnòstic territorial una insuficient presència 
de l’activitat turística i la necessitat de diversifi-
car la seua oferta (tal com s’està plantejant des 
de Ribera Turisme, entitat integrada en el Con-
sorci de la Ribera). El comerç minorista local de 
proximitat és una activitat important en termes 
d’ocupació que presenta una sèrie de febleses 
que requereixen d’una modernització i dinamit-
zació. Com a activitats amb potencial de gene-
ració d’ocupació apareixen els serveis a les em-
preses, particularment els del terciari avançat 
(assessoria i consultoria, I+D, màrqueting), així 
com els serveis d’atenció a les persones (socio-
sanitaris, educatius, recreatius).

3.2. Contribució del Projecte Experimental 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats de les persones participants.

Com ja s’ha indicat, “La Ribera Impulsa” és un 
programa que s’ha dirigit a millorar l’ocupabilitat 
fonamentalment de persones desocupades, afa-
vorint la innovació en l’àmbit de l’emprenedoria 
i la cerca d’ocupació, a través d’una metodologia 
participativa de treball en equip que implica les 

persones participants i utilitza xarxes i recursos 
locals existents a la comarca. Per tant, la millora 
de les habilitats individuals i col·lectives dels par-
ticipants en el projecte experimental és central, 
i es valora des de l’equip tècnic que ha desen-
volupat el projecte que s’han aconseguit avan-
ços molt importants en aquest sentit. Ha sigut 
fonamental per als participants la recepció d’as-
sessorament sobre les oportunitats d’ocupació i 
la millora de les relacions amb altres persones, 
donades les característiques col·laboratives del 
projecte. No solament es tracta de la tasca de 
coach desenvolupada per les persones dinamit-
zadores d’oportunitats d’ocupació que han tuto-
ritzat cada equip, sinó també de la col·laboració 
entre els membres de l’equip donant-se suport 
mutu i desenvolupant de forma cooperativa i so-
lidària les seues habilitats de cerca d’ocupació 
i emprenedoria. S’ha fomentat l’apoderament, 
l’autoconeixement i el canvi d’actitud de les per-
sones respecte a la inserció.

La selecció dels participants (a través d’entre-
vistes individuals) ha tingut molt en compte la 
motivació, el grau d’interés i d’implicació, con-
cretats en el compromís de participar en les 
sessions grupals organitzades i en una acti-
tud activa. La distribució geogràfica dels punts 
d’atenció ha buscat facilitar aqueixa participa-
ció. Com ja s’ha indicat, s’ha passat de 90 par-
ticipants en el primer any a 220 en el segon. 
Cada equip ha estat format per persones hete-
rogènies quant a edat, gènere, formació, experi-
ència prèvia de treball... En el projecte realitzat 
en 2018 s’ha incorporat un 73% de dones, un 
43% de persones entre 31 i 44 anys (i un 28% 
de 45 a 54 anys), amb nivells formatius bastant 
diversos i relativament equilibrats . Segons la 
memòria del projecte 2017-2018, entre els par-
ticipants hi ha hagut un 26% de persones amb 
el nivell obligatori d’ensenyament, un 11% amb 
educació primària i un 16% amb cicles forma-
tius de grau mitjà, però també un 22% de per-
sones amb cicles formatius de grau superior i 
un 18% amb estudis universitaris. Aquesta he-
terogeneïtat no es buscava inicialment com a 
tal, però s’ha derivat de la distribució geogràfica 

dels participants i es valora per l’equip que ha 
desenvolupat el projecte com un factor positiu a 
mantindre, ja que ha permés aportacions diver-
ses i complementàries entre les persones en el 
treball d’equip.

S’ha aconseguit que els participants accedis-
quen a contactes i relacions que els poden per-
metre un major accés a informació rellevant 
(per exemple sobre els recursos existents a la 
comarca de cara a la inserció laboral i la for-
mació), tant per a la consecució d’una ocupació 
per compte d’altri com per al desenvolupament 
d’iniciatives emprenedores (especialment en 
forma de cooperatives). De fet, el nivell d’inser-
ció laboral dels participants al final del projecte 
és bastant elevat (un 56% en 2017 i un 63% en 
2018). Si bé aquest no era un objectiu explícit, 
es valora que la inserció s’ha aconseguit en 
bona part per les característiques del projecte 
quant als contactes propiciats dels participants 
amb empreses i entitats, així com a l’accés a 
recursos de cerca d’ocupació que desconeixi-
en. La dinàmica de suport mutu entre les per-
sones dels equips també ha permés aqueixa 
ampliació de contactes favorable a la inserció. 
I la implicació del personal tècnic del projecte 
ha sigut fonamental a l’hora de contactar amb 
empreses i entitats que podien oferir oportuni-
tats d’inserció laboral . La memòria del projec-
te 2017-2018 recull un ampli dossier de perfils 
professionals “cecs” (d’acord amb la normativa 
de protecció de dades) de totes les persones 
participants en el projecte, que ha resultat de 
gran utilitat per a dirigir-se al teixit empresarial 
de la comarca i oferir-los perfils adequats a les 
seues necessitats.

També s’assenyala que en el marc del projecte 
experimental s’han desenvolupat o s’ha partici-
pat en activitats dirigides a una major sensibi-
litat cap a la importància del desenvolupament 
sostenible. Així, l’assistència com a voluntaris 
d’alguns participants en la Biosfira d’Alzira, o 
la realització de jornades sobre experiències 
d’agricultura ecològica. La promoció de la igual-
tat d’oportunitats entre homes i dones ha sigut 

un objectiu transversal del projecte. El fet d’ha-
ver promogut simulacions de cooperatives de 
treball social ha facilitat incorporar al projecte 
la sensibilització sobre la importància de la res-
ponsabilitat social empresarial. En conjunt, per 
tant, s’han promogut no solament habilitats de 
cerca d’ocupació i emprenedoria, sinó els valors 
de sostenibilitat i igualtat.

3.3. Contribució dels projectes experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives

El desenvolupament de noves activitats pro-
ductives i la millora de les activitats productives 
existents en el territori no és un objectiu explícit 
del projecte experimental “La Ribera Impulsa”. 
Ara bé, el projecte experimental si que ha incor-
porat en la seua realització aquest objectiu, a 
través del foment de l’emprenedoria i orientant 
als equips de treball cap a determinades activi-
tats productives de cara al desenvolupament de 
les seues idees empresarials, plans de viabilitat 
i simulació d’empreses cooperatives. En el pri-
mer any del projecte, es van desenvolupar idees 
de negoci en disseny de roba i complements, ta-
ller de bicicletes, serveis administratius, asses-
soria tecnològica i serveis a persones majors. 
En el segon any, ja amb el diagnòstic realitzat, 
es van ampliar les propostes desenvolupades 
pels equips a iniciatives turístiques (organit-
zació d’esdeveniments, casa rural), comerç de 
proximitat (taller de costura, regals personalit-
zats, venda d’instruments musicals, venda de 
roba de segona mà, botiga d’aliments ecològics, 
quiosc, reparació d’electrodomèstics), sector 
agroalimentari, serveis d’atenció a les persones 
(ajuda a domicili, atenció a menors, activitats 
esportives i lúdiques, parc d’oci infantil, espai 
sociocultural, gabinet psicològic)

Per tant, el tipus d’activitats productives que 
s’han fomentat en el projecte experimental s’ha 
intentat relacionar amb sectors en els quals se-
gons el diagnòstic territorial realitzat existeixen 
oportunitats d’ocupació i necessitats insatisfe-
tes. Ara bé, el seu desenvolupament efectiu no 
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s’ha produït plenament, ja que es tracta d’ide-
es de negoci i simulacions que requereixen un 
temps més llarg d’implementació que el del 
propi projecte experimental . No obstant això, a 
través del projecte experimental s’ha impulsat 
la creació d’una cooperativa de treball associat 
en el sector tèxtil, a partir d’una idea que ja s’es-
tava treballant prèviament i que amb el projecte 
s’ha pogut realitzar els tràmits necessaris per a 
posar-la en marxa. També s’han donat altes de 
treball autònom. Es valora des de l’equip que ha 
desenvolupat el projecte que es tracta d’inicia-
tives que tenen una alta capacitat de connectar 
amb les necessitats de la població local i que 
són relativament noves respecte a la base eco-
nòmica existent a la comarca.

D’altra banda, cal valorar que l’objectiu de pro-
moció de noves activitats productives s’està de-
senvolupant a través d’altres accions del Con-
sorci de la Ribera, en el qual s’integra el PATER. 
Així, l’àrea de promoció econòmica del Consorci 
desenvolupa de forma contínua un servei d’as-
sessorament i acompanyament en la creació i 
consolidació d’empreses. D’altra banda, en el 
Consorci també s’integra Ribera Turisme, enti-
tat que es dedica a la promoció del turisme a 
la comarca i que està desenvolupant un pla de 
dinamització turística per al qual s’estan rea-
litzant accions formatives i d’assessorament a 
través d’altres programes.

3.4. Contribució dels projectes experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals i 
informals definitòries del capital social i rela-
cional, internes i externes al territori.

El projecte “La Ribera Impulsa” ha comportat 
un esforç molt important per a aconseguir la 
participació de múltiples agents del territori en 
el seu desenvolupament. Ha tingut un caràcter 
comarcal des del principi, tant en el seu disseny 
a través del PATER (comptant amb la participa-
ció de les dues mancomunitats, organitzacions 
sindicals i empresarials) com en la seua rea-
lització. Es va partir de la presentació i difusió 
del projecte al llarg de la comarca a través de 

la xarxa de AEDL, els Ajuntaments i les oficines 
de LABORA. El PATER va sol·licitar als ajunta-
ments col·laboració per a prestar espais i ins-
tal·lacions adequades que permeteren atendre 
els objectius del projecte, de manera que s’han 
establit punts d’atenció en diferents localitats 
de la comarca, en els quals s’han desenvolupat 
les sessions grupals de treball. En el primer any 
es van implicar sis municipis, en el segon van 
ser onze. Això ha permés una millor atenció a 
les persones interessades, que així han pogut 
participar en el projecte en una localitat pròxi-
ma a la seua residència.

El fet que en el segon any s’hagen duplicat pràc-
ticament els punts d’atenció indica que el pro-
jecte ha mobilitzat l’interés de les entitats locals 
de la comarca i de la xarxa de AEDL existent. La 
pròpia presència del projecte en diferents punts 
del territori ha afavorit una interacció dels re-
cursos amb una perspectiva supralocal, ja que 
el personal tècnic del projecte ha funcionat com 
a equip de treball comarcal, compartint infor-
mació sobre els recursos formatius i d’inserció 
de cada municipi i fins i tot derivant als partici-
pants a altres punts d’atenció per a trobar ofer-
tes d’ocupació. Això ha contribuït a consolidar 
un treball en xarxa dels actors públics a la co-
marca, a partir dels recursos locals existents.

D’altra banda, s’ha fomentat la participació en 
la realització del projecte d’entitats i empreses 
del territori, les quals en uns casos s’han bus-
cat en funció de les necessitats de les persones 
participants i en uns altres s’han dirigit direc-
tament als responsables del projecte, ja que hi 
ha hagut bastant difusió del projecte en el ter-
ritori i aquest ha creat interés. Partint dels ac-
tors membres del Pacte Territorial, implicats no 
solament en el disseny i seguiment del projecte 
sinó en part en la seua pròpia realització, s’ha fet 
més àmplia i densa la xarxa d’agents territori-
als que han participat en el projecte i que no for-
men part pròpiament del PATER. I això ha sigut 
possible a partir de la col·laboració voluntària i 
desinteressada d’entitats, organitzacions i em-
preses, la qual cosa suposa un element d’inno-

vació social a l’hora de desenvolupar el projecte 
experimental, en el sentit que s’han propiciat no-
ves formes d’actuació d’aquestes entitats per a 
aconseguir oportunitats d’ocupació i d’integració 
social . En la nova proposta que s’ha presentat 
des del PATER per a la convocatòria de projec-
tes experimentals de 2018 (“La Ribera Impulsa 
4.0”) es planteja aprofundir en aquest aspecte 
de participació dels agents territorials a través 
de diferents accions: consolidació del Fòrum de 
participació comarcal que es va iniciar amb el 
diagnòstic territorial, implicació de les associa-
cions empresarials en els punts d’atenció a em-
preses i emprenedors, col·laboració amb les or-
ganitzacions sindicals per a la formació en drets 
laborals, enfortiment de l’acord territorial per 
l’ocupació de la comarca, comissió de seguiment 
del projecte experimental, etc.

A través de les activitats complementàries del 
projecte, s’han implicat entitats de l’economia 
social com FEVECTA i cooperatives locals, or-
ganitzacions de voluntariat (com Creu Roja), 
empreses de treball temporal, entitats bancà-
ries (que han impartit xarrades sobre finança-
ment), empreses i professionals locals, l’estació 
experimental agrària de Carcaixent... En el cas 
d’aquestes empreses i entitats, a diferència de 
les associacions empresarials i sindicals mem-
bres del Pacte Territorial, no hi ha hagut una 
participació en la definició del projecte experi-
mental, sinó que s’han anat incorporant en la 
seua execució de forma flexible. Aquest és un 
dels elements del projecte que des del PATER 
es valoren com més positius, per damunt de les 
expectatives inicials , propiciat pel fet que els 
projectes experimentals tenen una flexibilitat 
en el seu desenvolupament que ha facilitat la 
participació dels agents territorials. Com expli-
ca una responsable del projecte entrevistada, 
“estava plantejat en el projecte la participació 
però realment tenim una satisfacció amb la res-
posta dels entitats. És a dir, han participat més 
del qual pensàvem, la veritat, i sense tindre que 
insistir, ha sigut al contrari(...). En aquest aspec-
te hem tingut uns resultats positius perquè hi 
ha hagut una participació més gran de la qual 

esperàvem”. Aquesta participació ha sigut co-
ordinada pels tècnics del projecte experimental 
i ha permés millorar el desenvolupament del 
projecte incorporant les bones pràctiques en el 
següent exercici.

A més, com ja s’ha indicat, ha sorgit del PATER 
i altres pactes territorials de la Comunitat Va-
lenciana una iniciativa d’un taller d’intercan-
vi d’experiències entre acords territorials que 
participen en les convocatòries de Avalem Ter-
ritori, per a poder compartir informació sobre el 
desenvolupament dels projectes experimentals 
en cada territori. Això ha contribuït a reforçar 
també el treball en xarxa, més enllà de la co-
marca en aquest cas.

Hi ha una dimensió “micro” quant a l’impacte 
del projecte experimental en les xarxes terri-
torials: les noves xarxes informals que s’han 
creat per la interacció de les persones partici-
pants, a través d’una metodologia que s’ha ba-
sat en el treball en equip col·laboratiu. Aquest 
aspecte ha sigut molt valorat per l’equip tècnic 
que ha tutoritzat els equips. S’ha treballat per a 
superar una perspectiva individual de la cerca 
d’ocupació i per a construir una dinàmica de co-
operació entre els participants, que han desen-
volupat les seues habilitats i projectes de forma 
col·laborativa, creant una xarxa de suport mutu 
que es manté fins i tot més enllà del final del 
projecte. Una de les tècniques dinamitzadores 
comenta: “més enllà del projecte, hem acon-
seguit que el grup de treball continue a través 
del WhatsApp, dels diferents tipus de comuni-
cació més enllà del 30 de setembre, i ja hi ha 
un grup creat d’ajuda a l’ocupació, de necessi-
tats, d’ofertes que entre ells es van informant i 
donant suport i veient”. Es tracta d’un impacte 
molt localitzat en els participants, però compor-
ta un canvi de perspectiva que pot tindre impac-
tes positius a mitjà i llarg termini, per exemple 
sobre l’associacionisme o sobre les iniciatives 
d’economia social. L’heterogeneïtat dels equips 
de participants ha sigut en aquest aspecte po-
sitiva, ja que ha intensificat relacions informals 
entre persones socialment diferents.
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3.5. Contribució dels projectes experimentals 
a la generació d’innovacions en el territori.

El projecte “La Ribera Impulsa” no s’associa 
a la generació d’innovacions tecnològiques o 
organitzatives en el sistema productiu, ja que 
no era el seu objectiu inicial. No obstant això, 
si que incorpora un sentit d’innovació social, 
sobretot en la forma en què s’ha desplegat 
(encara que aquesta innovació social ja estava 
prefigurada com a característica del projec-
te). Ens estem referint al desenvolupament de 
noves maneres de fer front a una necessitat 
social tan rellevant com la inserció laboral, a 
través de la col·laboració de persones, entitats 
de la societat civil, administracions públiques, 
empreses, i del desenvolupament de la creati-
vitat i l’autonomia de les persones (European 
Commisssion 2013). Aquesta innovació soci-
al està present en la manera de dissenyar el 
projecte (a través d’un Pacte Territorial format 
per agents públics i socioeconòmics, que com-
parteixen un diagnòstic sobre les necessitats a 
abordar en un programa d’ocupació), en el ca-
ràcter comarcal de la iniciativa (que supera els 
límits municipals i al temps aprofita els recur-
sos existents en el territori), en la metodologia 
de treball en equip col·laboratiu i solidari dels 
participants, en la importància assignada al 
desenvolupament d’iniciatives emprenedores 
d’economia social, o en la participació flexible i 
voluntària d’entitats i empreses en la realitza-
ció d’activitats dins del projecte.

Per tant, el projecte experimental apunta a no-
ves formes de relació entre actors territorials, 
a noves formes de creació d’empreses i a no-
ves formes de relació laboral. Ara bé, el grau 
de desenvolupament d’aquestes línies d’inno-
vació social és encara insuficient, en bona part 
per l’escassetat de temps real de realització 
dels projectes. Es tracta més aviat d’un “experi-
ment” en el sentit d’una iniciativa incipient, que 
es construeix de manera flexible i adaptada a 
les necessitats de les persones que participen, 
amb les limitacions dels recursos disponibles i 
del temps de desenvolupament. D’altra banda, 

cal assenyalar que a partir de l’experiència dels 
projectes experimentals desenvolupats s’ha 
plantejat des del PATER per a projectes futurs 
(“La Ribera Impulsa 4.0”) una línia d’innovació 
tecnològica, en el sentit de fomentar l’ocupació 
de noves tecnologies que s’adapten a les neces-
sitats de les persones demandants d’ocupació 
quant a la cerca d’ocupació i també de les em-
preses de la comarca quant a educació digital.

4. Valoració dels aspectes a millorar en els 
Projectes Experimentals.

La principal valoració des de l’experiència de 
la Ribera Impulsa sobre els aspectes que es 
poden millorar en el programa de projectes 
experimentals té a veure amb aconseguir una 
major interlocució i interacció amb LABORA de 
cara a definir els continguts innovadors i experi-
mentals dels projectes. Com ja s’ha assenyalat, 
pot haver-hi una certa confusió sobre el que es 
pretén en aquest programa, ja que d’acord amb 
l’ordre reguladora es tracta de “projectes de 
caràcter innovador o experimental” que “hau-
ran de donar resposta a les necessitats espe-
cífiques del territori mitjançant actuacions que 
afavorisquen la innovació en l’àmbit de l’empre-
nedoria, l’economia social, el desenvolupament 
local i les condicions d’ocupabilitat. Per a això, 
hauran de ser coherents amb el diagnòstic pre-
vi del territori i sustentar-se així mateix en una 
estratègia prèviament consensuada amb els 
actors clau del corresponent àmbit territorial”.

El coneixement de les necessitats específiques 
del territori i el consens dels actors territorials 
fan que els continguts dels projectes presentats 
siguen determinats pel Pacte Territorial. Però la 
valoració del grau d’innovació pot resultar pro-
blemàtica si no es disposa d’alguns criteris , 
que necessàriament no poden ser genèrics sinó 
que han de tindre en compte la pròpia situació 
de cada territori (quant al tipus de problemes 
prioritaris, la trajectòria de cada territori quant 
a desenvolupament de programes, l’existència 
d’altres programes desenvolupats en el ter-
ritori per les entitats locals, el nivell d’experi-

ència i consolidació de l’acord territorial...). La 
concessió de les subvencions es fa en règim de 
concurrència competitiva (entre els diferents 
acords territorials que presenten propostes), 
valorant-se la dotació a partir de criteris es-
tructurals (atur registrat, renda disponible...) i 
del contingut del projecte.Per tant, sembla que 
la millor manera d’anar definint els criteris del 
que s’entén per innovació ha de ser la interlocu-
ció entre els acords territorials i LABORA, amb 
un plantejament flexible que reconega les es-
pecificitats territorials.

La valoració sobre el caràcter experimental o 
innovador dels projectes hauria de convertir-se 
en un camp de construcció de criteris compar-
tits a partir de les experiències desenvolupa-
des i dels diferents punts de vista que poden 
mantindre els acords territorials i LABORA. De 
fet, es pot percebre en l’ordre reguladora de LA-
BORA una certa ambivalència entre la idea de 
projecte experimental com innovació en l’abor-
datge dels problemes d’ocupació i com a actua-
ció decidida des dels acords territorials a partir 
del seu coneixement de la realitat i de la seua 
capacitat d’acordar aquesta actuació entre els 
actors territorials amb un marge d’autonomia. 
Ha de reconéixer-se que hi ha hagut un llarg 
temps d’abandó d’aquesta orientació territorial 
dels programes d’ocupació i que, per tant, re-
sulta “innovador” recuperar aqueixa orientació 
i donar suport a experiències com els projectes 
experimentals (més enllà de la seua definició 
concreta) que poden fer sorgir, ressorgir o ma-
durar els acords territorials.

Més enllà d’aquesta qüestió, de les entrevistes 
realitzades a responsables i tècnics de la Ribe-
ra Impulsa sorgeix la necessitat de millorar el 
desenvolupament temporal del projecte. Una de 
les dificultats que ha aparegut és que el projecte 
s’ha hagut de realitzar en poc temps i en part en 
mesos d’estiu, en els quals la disponibilitat de les 
persones participants és menor. Això s’ha degut 
d’una banda al retard en la convocatòria i resolu-
ció de les subvencions, alguna cosa que ha anat 
millorant en successives convocatòries , però 

també està relacionat amb el propi caràcter del 
projecte. La convocatòria de les subvencions per 
a l’exercici 2016 es va fer el 13 d’octubre de 2016, 
la de l’exercici 2017 el 22 de setembre de 2017, i 
la de 2018 el 19 de juliol de 2018. En efecte, com 
s’ha assenyalat, es requereix aconseguir la coo-
peració de diferents municipis per a organitzar 
els punts d’atenció, seleccionar el personal tècnic 
dinamitzador dels equips, realitzar una selecció 
personalitzada dels participants i “crear equip” 
abans de poder desenvolupar continguts amb 
metodologies col·laboratives. Per tot això, hauria 
d’aconseguir-se treballar en el projecte des d’oc-
tubre, per a aprofitar millor les seues potenciali-
tats tenint un període de treball més ampli, ja que 
els projectes finalitzen a 30 de setembre . L’ordre 
12/2016 de bases reguladores del programa de 
foment dels acords territorials en matèria d’ocu-
pació i desenvolupament local en la Comunitat 
Valenciana, estableix que “els projectes i accions 
subvencionables per cada convocatòria tindran 
una duració màxima de 12 mesos i podran inici-
ar-se a partir de l’endemà al de la presentació de 
la sol·licitud i com a data límit el 31 de desembre 
de l’any en què es concedisca la subvenció; en tot 
cas hauran de finalitzar com a data límit el 30 de 
setembre de l’exercici següent al de la concessió”.

L’avançament dels terminis de presentació dels 
projectes i de resolució de les subvencions tin-
dria també dos efectes que des del territori es 
valoren com a importants. D’una banda, poder 
desenvolupar accions per als participants en 
el projecte de l’any anterior i donar continuïtat 
a aquelles accions que es considere que han 
de mantindre’s, ampliar-se o aprofundir-se de 
cara al nou exercici de projectes experimen-
tals. D’altra banda, dotar de major estabilitat 
als equips tècnics que desenvolupen aquests 
projectes en el territori, ja que la situació ac-
tual és que entre la finalització d’un projecte i 
l’inici del següent transcorren uns mesos i això 
fa que els equips no tinguen una continuïtat. 
Per això es demana que aquests projectes ex-
perimentals tinguen un caràcter pluriennal, la 
qual cosa permetria que anaren més amplis i 
amb personal experimentat.
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També s’ha apuntat des del territori com a pos-
sible millora poder ampliar les categories de 
despeses subvencionables (més que la quantia 
global), que en aquests moments només són 
costos de personal. Això dificulta desenvolupar 
dimensions dels projectes que comporten un al-
tre tipus de despeses, si bé s’ha intentat resoldre 
utilitzant recursos existents en el territori (com a 
locals cedits per Ajuntaments amb dotació infor-
màtica adequada i recursos del Consorci).

Finalment, és essencial que hi haja una major 
participació real dels agents públics, econòmics 
i socials que sustenten els Pactes territorials, 

en la definició i seguiment dels projectes ex-
perimentals (més en general, en la definició i 
desenvolupament de les estratègies d’ocupació 
a nivell territorial). Igualment, s’ha de treballar 
des del territori per a ampliar la participació de 
més agents locals en el desenvolupament dels 
projectes, que han de perseguir fer més sòli-
des les xarxes existents. Hauria d’aprofitar-se 
l’impuls del programa de foment dels acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvolu-
pament local per a aconseguir des del territori 
una major coordinació dels diferents progra-
mes que es desenvolupen pels diferents agents.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 

PROJECTES EXPERIMENTALS

PACTEM NORD. PACTE TERRITORIAL 

PER L’OCUPACIÓ DE L’HORTA NORD

Aquest treball s’ha recolzat en la realització 
d’entrevistes en profunditat al gerent del Con-
sorci Pactem Nord i a una tècnica d’aquest. 
Estem molt agraïts a aquestes persones per la 
seua col·laboració.

1. INTRODUCCIÓ

Els Pactes Territorials per l’Ocupació constitu-
eixen un instrument d’associacions entre ad-
ministracions públiques, sindicats i patronal 
per a abordar la política d’ocupació i d’estímul 
al desenvolupament socioeconòmic. Els Pac-
tes provenen d’un projecte pilot de la Comis-
sió Europea de 1997 i comencen a desenvo-
lupar-se en la Comunitat Valenciana en 2001. 
Aquest instrument rep un renovat impuls del 
govern autonòmic valencià que es forma des-
prés de les eleccions de 2015. El marc legal 
bàsic d’aplicació ve definit referent a això per 
l’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conse-
lleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc-
tius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores del programa de foment 

dels acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local en la Comunitat Valen-
ciana. Aquesta norma contempla la reactivació 
del programa de Pactes Territorials per l’Ocu-
pació, que havia deixat de funcionar en 2012. 
En virtut de la nova Ordre, els antics Pactes es 
podran acollir a noves ajudes, al mateix temps 
que es considera la possibilitat de crear altres 
nous Pactes, sota la forma d’Acords Territorials 
per l’Ocupació, per a accedir a les subvencions 
que recull la norma. 

Les dues línies d’actuació que contempla 
aquesta norma són la realització de diagnòs-
tics territorials i la presentació de projectes ex-
perimentals. Donat el caràcter simultani en el 
temps d’aquestes dues línies d’actuació, això 
significa que els projectes experimentals que 
es van presentar el primer any, és a dir, a la fi 
de 2016, es van fer sense que els territoris dis-
posaren encara del diagnòstic territorial. Ara 
bé, això no significa que no es comptara amb un 
ampli coneixement de la problemàtica del ter-
ritori, a tenor de la tradició del Pacte en aquest 

Juan R. Gallego, Ernest Cano, Josep V. Pitxer i Óscar Muñoz
Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València
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territori. El present document se centrarà en 
l’anàlisi i avaluació dels Projectes Experimen-
tals presentats en les convocatòries de 2016 i 
de 2017 per Pactem Nord.

L’Ordre del 2016 i les successives actualitzaci-
ons dels anys següents anys permetrà a un Pac-
te de gran solera com Pactem Nord desplegar i 
potenciar les seues actuacions i xarxes de col-
laboració en el territori. En efecte, aquest Pacte 
compta amb quasi dues dècades d’experiència 
com a Pacte Territorial, i dins de la mateixa amb 
un intent d’aplicar la doctrina de la Unió Europea 
en matèria d’experimentació, en coherència amb 
la seua condició d’un dels Pactes valencians més 
dinàmics i amb major capacitat d’acte-organit-
zació (Gallego i Pitxer, 2017).

En l’article 4 de l’Ordre de 2016, es presenten 
les característiques bàsiques del Programa de 
projectes experimentals. “Els projectes hauran 
de donar resposta a les necessitats específi-
ques del territori mitjançant actuacions que 
afavorisquen la innovació en l’àmbit de l’em-
prenedoria, l’economia social, el desenvolu-
pament local i les condicions d’ocupabilitat. 
Per a això, hauran de ser coherents amb el di-
agnòstic previ del territori i sustentar-se així 
mateix en una estratègia prèviament consen-
suada amb els actors clau del corresponent 
àmbit territorial” (Article 4.2). A més, s’indica 
que els “projectes hauran d’alinear-se amb els 
eixos de l’Estratègia d’Ocupació d’àmbit esta-
tal o autonòmic, així com amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) inclo-
sos en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible (…)” (Article 4.3), exigint que els 
programes es desenvolupen per personal en 
possessió d’un perfil d’acord amb les actuaci-
ons a desenvolupar (Article 4.4).

El Consorci del Pacte Territorial per a la creació 
d’ocupació, “Pactem Nord”, està funcionant des 
de començaments del segle XXI. El que implica 
que compta amb una important tradició de fun-
cionament, com s’ha indicat més amunt.

En la primera convocatòria del programa de 
Projectes Experimentals de 2016 (per a ser exe-
cutats en 2017) es va posar en marxa el deno-
minat “Programa Experimental per al Foment 
de la Responsabilitat Social i el Desenvolupa-
ment d’Accions Innovadores associades a la 
Intermediació Laboral”. Els principals camps de 
preocupació de les actuacions en aquest pro-
jecte experimental van ser la Responsabilitat 
Social Empresarial (RSE), el desenvolupament 
local i la millora de l’ocupabilitat, àmbits sobre 
els quals s’ha treballat efectivament en aquest 
programa experimental. Per part seua, en el 
Projecte Experimental de 2018 es posa l’èmfasi 
i es desenvolupen noves accions dins de les lí-
nies de treball anteriors al mateix temps que se 
subratlla de forma complementària l’organitza-
ció i la vertebració del territori.

2. L’AVALUACIÓ COM A PROCÉS

En aquest apartat es tractarà d’explicar quin 
ha sigut el procés de construcció dels Projec-
tes Experimentals a través de la interacció i la 
cooperació dels diferents actors concernits en 
aquest procés.

2.1. Origen de l’Acord o Pacte Territorial i 
inserció dels Projectes Experimentals en els 
PATE

El Consorci del Pacte Territorial per a la creació 
d’ocupació, Pactem Nord, es va constituir l’any 
2001, com a conseqüència de la iniciativa dels 
ajuntaments de Paterna i Burjassot i dels agents 
socials i econòmics. A aquest Consorci s’han 
anat incorporant progressivament un gran 
nombre d’ajuntaments de la comarca. També 
s’han produït alguns canvis quant a les associ-
acions empresarials amb presència en aquest, 
al mateix temps que s’ha incorporat un tercer 
sindicat. El Consorci està format actualment 
pels Ajuntaments d’Albalat dels Sorells, Albora-
ia, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i 
Mirambell, Burjassot (seu del Consorci Pactem 
Nord), El Puig de Santa Maria, Emperador, Foios, 
Godella, La Pobla de Farnals, Massalfasar, Mas-

samagrell, Meliana, Montcada, Museros, Puçol, 
Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques i Vi-
nalesa. Així mateix, formen part del Consorci 
les associacions empresarials ASIVALCO (As-
sociació d’Empresaris del Polígon Industrial de 
la Font del Pitxer) i AUPIM (Associació d’usuaris 
del polígon industrial del Mediterrani), i els sin-
dicats CCOO, UGT i ÚS.  

En Pactem Nord ja existia un precedent de 
desenvolupament de projectes experimentals, 
finançats en part per les Administracions públi-
ques que conformen el Pacte i per altres insti-
tucions com “La Caixa”, així com unes altres so-
bre les quals s’ha assentat aquesta entitat com 
la iniciativa comunitària EQUAL, un antecedent 
important a la comarca. I a això subjau l’exis-
tència d’una gran voluntat política en suport 
d’aquest Pacte que s’evidencia en la renovació 
del compromís de les Administracions Locals 
amb aquest Pacte al febrer de 2015, just quan 
els Pactes estaven travessant a nivell autonò-
mic el seu moment més difícil. 

Des d’aquesta perspectiva, la nova ordre de 
2016 de suport als Pactes i Acords Territorials 
i als Projectes Experimentals (d’ara en avant 
PE) constitueix una oportunitat perquè Pactem 
Nord desplegue la seua capacitat proactiva 
basada en el desenvolupament d’un treball en 
xarxa a nivell tècnic, però també amb els agents 
socials i econòmics de la comarca. Els PE pro-
porcionaran el finançament i l’orientació neces-
sàries per a permetre cobrir camps fins ara no 
coberts; permetran que el Pacte aconseguisca 
una certa incidència, almenys incipient i de ca-
ràcter qualitatiu, sobre el sistema productiu; 
milloraran, en suma, les interrelacions entre les 
actuacions en l’àmbit de l’ocupabilitat (inserció, 
etc.) i les que tracten d’influir en el sistema pro-
ductiu-empresarial (Responsabilitat Social Em-
presarial, especialment).

Aquests projectes es recolzen en la coordina-
ció tècnica de la Secretaria Tècnica del Pacte, 
constituïda per la xarxa de tècnics, especial-
ment de AEDL (Agents d’Ocupació i Desenvo-

lupament Local) dels diferents municipis de la 
comarca, i també pels tècnics dels agents so-
cials i econòmics. Aquest treball de coordina-
ció de la xarxa de tècnics (professionals) i del 
treball en xarxa d’aquests, té un cert correlat 
en la coordinació a nivell polític que es produ-
eix en el si del Consell Rector. Existeix la in-
tenció decidida de tindre un respecte exquisit 
per part de la gerència i els tècnics i tècniques 
del Pacte a l’autonomia dels ajuntaments per a 
presentar els seus programes d’ocupació. Per 
tant, és de l’existència d’una voluntat d’inten-
sificar la coordinació política de la planificació 
territorial a escala comarcal de la qual podria 
vindre un reforç del Pacte en la coordinació i el 
disseny dels programes. En qualsevol cas, és 
molt important destacar que els PE han acon-
seguit rellançar les relacions entre consorci, 
ajuntaments i empreses, al mateix temps que 
han aconseguit un gran acolliment dels ajun-
taments i les associacions; tot la qual cosa 
podria fer augurar possibles avanços en el 
futur en la direcció d’un major protagonisme 
de Pactem Nord en la planificació territorial 
emanada naturalment d’una voluntat política 
encara més decidida referent a això.

2.2. Grau d’autonomia dels Acords i 
Pactes Locals en la definició del contingut 
dels Projectes Experimentals. Relacions 
entre Acord-Pactes, LABORA i Direccions 
Territorials de LABORA

El LABORA realitza les convocatòries de sub-
vencions i el Pacte concorre a les mateixes i 
s’entén que té plena autonomia dins dels ter-
mes generals de la convocatòria. La relació 
amb LABORA es considera bona com també 
amb la Direcció Territorial de València (que ac-
tua més a nivell operatiu i en la qual es destaca 
per exemple l’àmbit de l’auditoria). En la defini-
ció dels objectius dels PE tampoc existeix par-
ticipació de LABORA més enllà de l’establiment 
de la convocatòria. Els continguts dels PE res-
ponen, doncs, a les pròpies iniciatives dels ac-
tors del Pacte sense la participació de LABORA.
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En coherència amb la llarga tradició del Pacte, 
existeix per part de la Gerència i la Secretaria 
Tècnica del mateix un exercici continuat de di-
agnòstic socioeconòmic de la realitat en qüestió, 
jalonat per la realització pròpia o encarregada de 
sengles estudis sobre la problemàtica de l’ocu-
pació i del desenvolupament socioeconòmic de 
la comarca. Per tant, des d’aquest punt de vis-
ta, el disposar d’un diagnòstic territorial des de 
2017 no ha suposat un canvi radical quant al 
procediment que se seguia i a la capacitat d’ade-
quar-se a les necessitats del territori. Però el 
que sí ha suposat és una oportunitat d’ampliar i 
reforçar els vincles entre els diversos actors de 
la comarca, la possibilitat de realitzar una refle-
xió en profunditat sobre el coneixement existent 
del territori, al mateix temps que ha servit per a 
recaptar recursos i per a reforçar la participació 
de diferents agents en els projectes (Entrevista 
amb el gerent de Consorci Pactem Nord, 2018).

2.3. Grau de participació de sindicats, 
patronal i altres actors de la societat civil en 
els projectes experimentals

S’estima que existeix una plena participació de 
la patronal, dels sindicats i d’altres actors de 
la societat civil en la definició dels objectius i 
continguts dels PE. I a més s’estima que els ob-
jectius d’aquests PE guarden una relació molt 
estreta amb els objectius de la planificació ter-
ritorial del Pacte, elaborada conjuntament amb 
els sindicats, la patronal i altres entitats de la 
societat civil.

Aquesta participació sistemàtica dels sindicats 
i de la patronal es canalitza per la via de les re-
unions continuades (entre quatre i set vegades 
a l’any) de la Secretaria Tècnica del Pacte, en les 
quals estan representades aquestes entitats. 
Per part seua, altres entitats de la societat civil 
participen a través de les comissions de treball 
que s’organitzen amb les associacions i entitats 
concernides en funció de les actuacions que es 
desenvoluparan. Aquestes entitats també parti-
cipen per la via de la seua inclusió directa en els 
projectes concrets que els afecten.

A més, és important destacar que en els PE de 
Pactem Nord, els agents socials i econòmics i 
els propis actors de la societat civil, no única-
ment participen en la definició dels objectius i 
contingut dels projectes, sinó en la seua pròpia 
execució. De fet, aquesta és una dimensió molt 
important del treball en xarxa i de l›assoliment 
de la progressiva incidència productiva del Pac-
te en diferents espais fins i tot amb les limitaci-
ons pròpies del pressupost i terminis d›execu-
ció dels projectes. El procés opera a través de 
la incorporació a la xarxa de treball (en la qual 
estan els sindicats i la patronal, via Secretaria 
Tècnica) per part dels professionals contractats 
amb càrrec a la subvenció concedida per a de-
senvolupar els PE. “El seguiment en l›execució 
del programa és compartida. El treball prepa-
ratori, d›anàlisi, de tractament de dades, evi-
dentment, ho fem nosaltres. Però després ens 
asseiem, revisem on funciona millor i on pitjor 
i ho tractem conjuntament” (Entrevista amb el 
gerent del Consorci Pactem Nord, 2018).

2.4. Contingut dels Projectes Experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en 
la conformació, contingut i evolució dels 
mateixos

L’any 2017 el Consorci del Pacte Territorial per a 
la creació d’ocupació, “Pactem Nord”, es va aco-
llir a les subvencions finançades pLABORA dins 
del marc del programa “Avalem Territori”, realit-
zant tant el diagnòstic territorial de la comarca 
de l´Horta Nord com els PE d’aqueix mateix any. 

Com s’ha avançat més amunt, en aquesta 
primera experiència amb els programes ex-
perimentals (2017), es va posar en marxa el 
denominat “Programa Experimental per al Fo-
ment de la Responsabilitat Social i el Desen-
volupament d’Accions Innovadores associades 
a la Intermediació Laboral”. Ja s’ha indicat an-
teriorment, que els àmbits de preocupació en 
aquest projecte experimental van ser la Res-
ponsabilitat Social Empresarial (RSE), el desen-
volupament local i la millora de l’ocupabilitat. A 
continuació, s’analitzaran algunes accions més 

concretes que s’han desenvolupat dins de ca-
dascuna d’aquestes línies d’actuació. 

En matèria de RSE, es va donar suport al tei-
xit empresarial del territori, a través de tres 
accions: coordinació amb les associacions em-
presarials del territori, consolidació de la xarxa 
d’empreses col·laboradores i intermediació la-
boral, i el desenvolupament d’itineraris d’inter-
mediació laboral. Dins d’aquest mateix àmbit de 
RSE, es va agregar l’acció dedicada a realitzar 
una campanya comunicativa integrada per a la 
sensibilització social. 

En la segona de les línies d’actuació o àmbits en 
les quals es desglossava el programa experi-
mental, el “Desenvolupament local”, destaca 
l’acció dedicada a la millora de la coordinació 
dels recursos locals d’ocupació. Dins d’aquesta, 
són diverses les accions contemplades, concre-
tament cinc. Es tracta de la difusió interna dels 
serveis que ofereix el Pacte Territorial, de l’ela-
boració d’un manual de procediments compar-
tit, del desenvolupament d’eines tecnològiques 
per a la coordinació, de la formació per als tèc-
nics d’ocupació i, finalment, de la creació d’un 
butlletí informatiu. 

La tercera línia d’actuació consagrada a la 
“Millora de l’Ocupabilitat”, presenta dues parts 
diferenciades: d’una banda, la millora de l’ocu-
pabilitat com a tal, i per un altre, les accions 
directes amb incidència en la millora de l’ocu-
pabilitat de les persones desocupades. En el 
primer àmbit, i dins de l’apartat encaminat al 
desenvolupament de metodologies innovado-
res, destaquem el projecte pilot amb joves i el 
desenvolupament d’un grup d’ajuda mútua. En 
l’apartat d’accions directes amb incidència en 
la millora de l’ocupabilitat de les persones de-
socupades, cal subratllar la capacitació tecno-
lògica de persones en situació de desocupació 
i el reforç professional i enfortiment personal. 

A continuació, passem a descriure breument 
cadascuna de les línies i accions d’aquest pro-
jecte del 2017. 

En l’àmbit de la RSE, una de les primeres ac-
cions va consistir a donar suport al teixit em-
presarial del territori, per a això es van establir 
tres línies clau. La primera d’elles radicava en la 
coordinació amb les associacions empresarials 
del territori, entenent que la seua pretensió era 
l’estrenyiment dels llaços de col·laboració entre 
el Pacte territorial i les associacions territorials. 
En efecte, “(…) el que ens va interessar sobretot 
era estrényer la relació amb les associacions 
empresarials que tenim en els polígons del ter-
ritori” (Entrevista amb tècnica de Pactem Nord, 
2018). D’aquesta manera, s’ha posat al servei 
d’aquestes associacions uns serveis professio-
nals especialitzats amb la finalitat de facilitar 
el desenvolupament de polítiques de RSE, així 
com la generació d’oportunitats d’ocupació. Per 
a això comptaven amb dos promotors/as en ca-
dascun dels Polígons (a dalt citats). La segona 
de les línies clau és la consolidació de la xarxa 
d’empreses col·laboradores i intermediació la-
boral, i l’objectiu principal de la qual era l’afa-
voriment de la inserció laboral dels col·lectius 
desfavorits, al mateix temps que la promoció de 
la vertebració del territori. Així, gràcies a aquest 
projecte, hi ha 235 noves empreses vinculades, 
s’han realitzat 1553 contactes amb les empre-
ses, 253 visites a les empreses i s’han gestio-
nat 151 ofertes d’ocupació. Per a finalitzar amb 
aquesta línia d’actuació o àmbit, ens trobem 
amb el desenvolupament d’itineraris de RSE. 
En aquest sentit, en el projecte s’han centrat en 
algunes àrees de RH que tenen més incidència 
en la generació d’oportunitats laborals a favor 
de les persones amb majors dificultats d’accés 
al mercat laboral. No obstant això, el contacte 
amb les empreses per part del Pacte ja es rea-
litza des de fa aproximadament una dècada, per 
la qual cosa ha sigut una continuació del que 
ja realitzaven, però aquesta vegada amb apor-
tacions concretes relatives a la RSE. En aquest 
últim àmbit, hi ha hagut dues línies d’actuació, 
que a més s’han treballat de forma paral·lela: 
d’una banda, una línia general de treball amb 
les empreses i, per un altre, una línia individua-
litzada relativa a itineraris de RSE. 
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Dins d’aquesta primera línia d’actuació referida 
a la RSE, es va dur a terme una campanya de 
comunicació per a la sensibilització social. La 
seua promoció va ser desplegada a través d’una 
iniciativa compartida del Consorci Pactem Nord 
i de la Fundació CV del Pacte per a l’Ocupació a 
la ciutat de València, i van col·laborar en la ma-
teixa tant les associacions empresarials com 
els sindicats més representatius. La seua fi no 
és un altre que establir una línia comunicativa 
que sensibilitze a l’empresariat i a la ciutadania 
sobre la necessitat d’abordar la millora de les 
condicions de treball en els sectors productius 
amb major representativitat. Donades les ca-
racterístiques que defineixen el mercat laboral 
existent (altes taxes de desocupació, elevada 
temporalitat, alta incidència del treball a temps 
parcial, segmentació, etc.), es pretén que la ciu-
tadania i els agents de la intermediació laboral 
prenguen consciència d’aquesta situació, i de la 
necessitat imperiosa de millorar la situació del 
mercat de treball, especialment quant a salaris, 
horaris, jornades de treball o a la conciliació de 
la vida laboral amb la personal. D’aquesta for-
ma, amb el propòsit de conscienciar a la ciuta-
dania i fer més visibles les condicions laborals 
predominants, es va elaborar al costat del Pac-
te de la ciutat de València un audiovisual, que 
feia referència als aspectes esmentats. 

El segon dels àmbits és el relatiu al “Desenvolu-
pament local”. Dins del mateix hi ha una princi-
pal i única línia d’actuació, consistent en la mi-
llora de la coordinació dels recursos locals per 
a l’ocupació en l’àmbit del Pacte. Amb ella es 
pretenia la millora de la comunicació i coordina-
ció entre els professionals del Pacte Territorial, 
augmentant la seua eficàcia i eficiència en els 
processos de treball. En efecte, “[amb] aquesta 
línia volíem reforçar el treball amb els ajunta-
ments. No amb els tècnics de desenvolupament 
local, amb els quals tenim ja molta comunica-
ció, sinó amb altres àrees de l’ajuntament: jo-
ventut, dona, serveis socials...reforçar [el treball 
amb ells] i que coneguen el pacte i quins serveis 
els pot oferir” (Entrevista amb tècnica del Con-
sorci Pactem Nord, 2018). Dins d’aquesta acció 

es té en compte l’ús de les TIC. L’actuació com-
prén cinc accions concretes. La primera d’elles 
és la difusió interna dels serveis que ofereix el 
Pacte Territorial. Així, hi ha dos instruments es-
sencials: d’una banda, una guia de serveis on 
s’expliquen els mecanismes d’accés als ma-
teixos i, per una altra, la difusió a través de la 
pàgina web de Pactem Nord, amb mecanismes 
online per a l’eventual preinscripció per part 
de la ciutadania per aquesta via. La segona va 
ser l’elaboració d’un manual de procediments 
compartit, referint-se a protocols d’actuació 
tant en orientació laboral com en intermediació 
i altres procediments. En paraules d’una tècni-
ca de Pactem Nord, “elaborem un manual de 
treball on, amb molta exhaustivitat, explicàvem 
quin és el nostre procés de treball en la gestió 
de l’agència pública d’ocupació, de col·locació. 
Detallant com treballem amb els usuaris i com 
treballem amb les empreses, i quin és el pro-
cés” (Entrevista amb tècnica del Consorci Pac-
tem Nord, 2018). D’aquesta manera, augmenta 
la col·laboració entre agències d’ocupació mu-
nicipals i els tècnics del Pacte Territorial. Al seu 
torn, aquest manual era un punt de partida per 
a nous professionals que entraven a formar 
part d’algun dels serveis prestats pels Ajunta-
ments de les localitats pertanyents a l´Horta 
Nord (per exemple, nous AEDL, nous AFIC, nous 
tècnics d’orientació o intermediació laboral). La 
tercera acció dins d’aquesta línia d’actuació és 
el desenvolupament d’eines de caràcter tecno-
lògic per a la coordinació, i la finalitat de la qual 
és facilitar el treball col·laboratiu i el fiança-
ment de la xarxa entre els tècnics. Una quarta 
acció és la formació per als tècnics d’ocupació. 
Les noves contractacions de AEDL, tècnics, etc., 
en els diversos municipis de l´Horta Nord van 
portar amb si la necessitat de realitzar sessi-
ons de formació entre aquests, amb la finalitat 
de donar-los una orientació i preparar-los en 
els procediments de treball en xarxa, així com 
per al coneixement de les eines informàtiques 
emprades. La cinquena i última acció consisteix 
en la creació d’un butlletí informatiu, un mitjà 
de comunicació que permeta als Ajuntaments 
(i als seus tècnics/as corresponents) fer un se-

guiment de les accions que es duen a terme per 
aquests, especialment les desplegades sota 
el paraigua dels Pactes territorials. Els temes 
tractats en aquests butlletins abastaven aspec-
tes tals com l’àmbit de l’ocupació, la promoció 
econòmica, el desenvolupament local, l’em-
prenedoria, la promoció comercial o la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones. 

I el tercer i últim àmbit és la “Millora de l’ocu-
pabilitat”, amb dues línies d’actuació: el desen-
volupament de metodologies d’ocupació inno-
vadores i les accions amb incidència directa 
teòricament immediata en la millora de l’ocu-
pabilitat de les persones desocupades. 

Dins del desenvolupament de metodologies 
d’ocupació innovadores, una primera acció va 
ser el projecte pilot amb joves. Sota el nom de 
“Connecta’t amb l’ocupació”, i que tenia com a 
públic destinatari a joves de 18 i 27 anys, es 
van implementar algunes accions innovadores. 
De aquests elements destaquem, amb l’ús les 
noves tecnologies en la cerca d’ocupació, l’ela-
boració d’un vídeo-currículum, i una sessió de 
Speed Dating Laboral. Sobre aquesta última, 
potser la més innovadora, es realitzaven entre-
vistes expresses al candidat, sent una manera 
d’entrenament previ a manera de preparació 
per a la seua incorporació al mercat de treball. 
Una segona acció va consistir en la creació d’un 
Grup d’Ajuda Mútua, una acció amb pretensi-
ons d’apoderament de les persones desocu-
pades. La seua finalitat última va ser la millora 
de l’ocupabilitat, desenvolupar noves aptituds, 
reforçar les seues competències i buscar noves 
formes de motivació, a través del desenvolupa-
ment de competències transversals per a l’ocu-
pació i l’emprenedoria. Com déiem, l’objectiu 
era aconseguir una ocupació, per compte d’al-
tri o pròpia. No obstant això, aquesta acció ha 
tingut limitacions, especialment les temporals, 
perquè coincidien en bona mesura amb el perí-
ode estival. Els destinataris van ser 20 perso-
nes desocupades, pertanyents al Taller d’Ocu-
pació de Massamagrell, Vaig moldre de Baix, VI. 
Van ser dos les sessions realitzades, amb una 

duració total de 8 hores, i les seues temàtiques 
van ser “Comunicació/Treball en equip”, i “Cerca 
d’ocupació 2.2/Marca Personal”.

Després de presentar sintèticament la primera 
de les línies d’actuació de l’àmbit de la “Ocupa-
bilitat”, passem a exposar alguns trets bàsics 
de la línia relativa a accions directes amb inci-
dència en la millora de l’ocupabilitat de les per-
sones desocupades. Aquesta consta de dues 
parts diferenciades: d’una banda, la capacitació 
tecnològica per a persones en situació de deso-
cupació i, d’altra banda, el reforç professional i 
l’enfortiment personal. 

Quant a la capacitació tecnològica de persones 
en situació de desocupació, estem davant un 
projecte transversal i complementari a altres 
accions d’orientació i formació desenvolupades 
per Pactem Nord. La seua finalitat última va ser 
la capacitació en l’ús de les noves tecnologi-
es aplicades a la cerca d’ocupació així com en 
eines per a l’augment de les opcions d’ocupa-
bilitat de persones que manquen de formació 
i accés a noves tecnologies. Aquesta acció s’ha 
desenvolupat en diferents municipis de l´Horta 
Nord. Al mateix temps, s’han implementat ta-
llers de curta duració amb accions de formació 
especialitzada, estant en funcionament des del 
10 de març del 2017 en els municipis d’Alba-
lat dels Sorells, Alboraia, Montcada, El Puig de 
Santa María, Puçol i Tavernes Blanques. Els be-
neficiaris hi ha sigut 340 persones, 162 homes i 
178 dones. Les temàtiques d’aquests tallers de 
curta duració han sigut “Introducció a la Infor-
màtica”, “Cerca d’ocupació en Internet i Xarxes 
Socials”, “Gestions on-line per a l’ocupació”, “CV 
i correu electrònic per a la cerca d’ocupació” i 
“Estratègies innovadores per a la cerca d’ocu-
pació”. D’altra banda, s’han realitzat un altre ti-
pus de tallers, concretament 98, participant en 
ells 618 persones, dels quals 263 van ser ho-
mes, i 355 van ser dones. 

Ja en matèria de reforç professional i d’enfor-
timent personal, ens trobem amb dues parts 
diferenciades. Una, els tallers d’orientació labo-
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ral; altra, les accions de qualificació professio-
nal. Els tallers d’orientació laboral pretenien la 
realització d’accions de formació per al desen-
volupament dels valors personals, les habilitats 
transversals, la proposició d’una reorientació de 
la trajectòria acadèmica, així com el proporcio-
nar eines personals facilitadores de la transició 
al mercat de treball. Aquests tallers van versar 
sobre autoconeixement, cerca d’ocupació en in-
ternet i xarxes socials, com superar amb èxit un 
procés de selecció i recursos especialitzats per 
a la cerca d’ocupació.

I per a finalitzar, ens referirem a les accions de 
qualificació professional, destacant dos cursos 
específics: el de manipulador d’aliments i el 
d’operador de carretó elevador, amb 20 places 
en cadascun d’ells. En aquest sentit, es tractava 
de casar les necessitats laborals de les empre-
ses del territori de la comarca de l´Horta Nord 
amb la possibilitat que persones desocupades 
d’aquest territori pogueren formar-se confor-
mement a les necessitats de les empreses. En 
aquesta acció s’ha treballat en col·laboració 
amb el programa de Punts Formatius Incorpo-
ra, finançat per l’Obra social La Caixa, entitat 
col·laboradora de Pactem Nord. 

Ja l’any 2018 es va executar un nou programa 
experimental. La informació de la qual dispo-
sem no prové de les seues memòries sinó de 
les entrevistes en profunditat que es van rea-
litzar a informants clau. D’aquestes entrevistes 
extraiem els àmbits i accions més destaca-
bles. En primer lloc, les persones entrevistades 
subratllen l’existència de diversos eixos. Un pri-
mer camp d’accions és el relatiu al desenvolu-
pament local, intentant enfocar-lo des d’un punt 
de vista integral, això és, no solament es tracta 
d’integrar a tots els protagonistes del Pacte, 
sinó d’anar estenent la lògica del treball en xar-
xa a noves esferes d’actuació i a nous tècnics 
diferents dels AEDL, especialment d’entitats 
públiques, però també d’un altre tipus d’entitats 
privades o mixtes. En aquest àmbit hi ha una 
línia continuista en relació amb el projecte del 
2017. En relació amb la RSE, i tenint en compte 

que l’any 2017 el projecte experimental es va 
centrar en el disseny d’accions, en el 2018 s’ha 
anat un pas més enllà i s’han començat a im-
plementar i desenvolupar accions o mesures 
concretes de RSE. Els tècnics del Pacte tenien 
la missió d’orientar a les empreses en quins 
passos havien de donar per a la implementació 
de mesures relacionades amb la RSE. En efec-
te, “els donem l’orientació: els expliquem el que 
han de fer, com posar-ho en marxa, els passos 
que això comporta, i tot aqueix tipus de mesu-
res hem estat implementant-les amb cada em-
presa en funció del que ens ha anat requerint” 
(entrevista amb tècnica del Consorci Pactem 
Nord, 2018). A partir d’ací, pretenen que això es 
convertisca en una guia de Bones Pràctiques en 
matèria de RSE, que puguen ser replicables per 
altres empreses del territori, i es convertisca en 
un model a seguir per aquelles empreses que 
estiguen interessades en aquest àmbit.

 Un altre dels camps dels PE és el de la comu-
nicació a través de diferents campanyes, com 
la relacionada amb els serveis o comerços de 
proximitat, reforçant el valor de la proximitat i la 
sostenibilitat. A això se li ha donat difusió, entre 
altres vies, a través d’algunes Fires de Comerç. 
Al mateix temps que es realitzava aquesta cam-
panya, es va realitzar un nou audiovisual (enca-
ra no publicat fins hui), enfocat a l’eliminació de 
la bretxa de gènere (es va presentar en la X Tro-
bada d’Associacions de Dones de l’Horta Nord 
al novembre de 2018). Es tracta d’un audiovi-
sual d’una duració aproximada de 25 minuts on 
s’han recollit les experiències i sensibilitats de 
diferents dones de la comarca de l´Horta Nord, 
que van tindre dificultats per a l’accés i mante-
niment en el mercat de treball, recollint els seus 
testimoniatges de com van superar aquestes 
adversitats i els seus processos d’abordatge. 
“En aquesta ocasió, hem treballat els aspectes 
relatius a la compra sostenible, d’una banda, i, 
d’altra banda, a la bretxa de gènere”) (Entrevista 
amb tècnica de Pactem Nord, 2018) 

Un segon eix va ser la dinamització econòmi-
ca del territori. La seua pretensió era treballar 

amb col·legis i instituts sobre els temes de la 
sostenibilitat i de l’emprenedoria. De tal forma 
que s’han realitzat tallers en alguns d’aquests 
centres, introduint a més el tema de l’economia 
social. Encara que inicialment s’havia projectat 
treballar amb uns 60 alumnes aproximada-
ment, aquest objectiu s’ha vist superat amb es-
creix, ja que al final han sigut 143 alumnes els 
que han participat en aquests tallers. 

I un tercer eix es va relacionar amb la vertebra-
ció territorial, donant-se continuïtat al butlletí 
informatiu, amb la difusió mensual de totes les 
accions que realitzaven el Pacte i els Ajunta-
ments. A més, ho consideren com una mane-
ra de “crear” territori. “Però crear pacte i crear 
un territori cohesionat és difícil; no és una cosa 
senzilla, alguna cosa que una vegada ho signes 
ja ho tens. Es tracta d’una cosa que es constru-
eix dia a dia, mes a mes, any a any, i que ho fem 
tots els professionals que estem ací” (Entrevis-
ta amb tècnica de Pactem Nord, 2018).

Al mateix temps, i segons els testimonis privi-
legiats entrevistats, han seguit amb la línia de 
formació a els nous professionals que es van 
incorporant als diferents ens locals (AEDL, AFIC, 
tècnics de diferents disciplines). En aquest sen-
tit, es continua instruint amb l’eina creada l’any 
passat, a la qual se li uneix una altra platafor-
ma: webempresas, una pàgina web que faci-
lita la difusió i el contacte entre empreses del 
territori. De la mateixa manera, segons el pa-
rer dels protagonistes del procés entrevistats 
també s’aconsegueix el reforçament del teixit 
empresarial de la comarca.

Una altra de les accions dutes a terme dins del 
subprograma o àmbit de l’ocupabilitat és l’am-
pliació del programa formatiu del passat pro-
jecte d’aules tecnològiques per a l’ocupació. 
Es van ampliar de 6 a 9 les aules dedicades a 
aquesta formació. Una acció més a agregar en 
l’àmbit de l’ocupabilitat és el projecte “Connec-
ta’t amb l’Ocupació”, que és un projecte de mi-
llora de l’ocupabilitat en un altre àmbit o zona 
geogràfica diferent del que es va desenvolupar 

en la passada edició. De la mateixa manera, 
s’han tornat a posar en funcionament les eines 
de motivació, l’elaboració de vídeo-currículums 
i el speed dating laboral. Veiem, doncs, que tam-
bé hi ha una línia continuista en algunes acci-
ons i àmbits d’actuació.

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori i canvis recents 

Aquest apartat es basa en gran mesura en Na-
varro et al (2018): Anàlisi territorial de l’Horta 
Nord. Informe executiu. Consorci Pactem Nord.

L’estreta interdependència de l’Horta Nord amb 
l’espai més ampli de l’Àrea Metropolitana de 
València pot generar algunes dificultats per al 
desenvolupament del comerç de proximitat o 
fins i tot per a la retenció de la població més qua-
lificada. Al propi temps, no obstant això, la dis-
ponibilitat d’una indústria relativament dinàmica 
a l’Horta Nord i un important desenvolupament 
del terciari avançat, del sector peri-productiu i 
les pròpies oportunitats per al desenvolupament 
de l’horta periurbana, generen importants pos-
sibilitats de desenvolupament i fins i tot un cert 
atractiu per a atraure població cap a aquesta co-
marca. Existeixen problemes d’adaptació tecno-
lògica d’alguns col·lectius, però al mateix temps 
grans possibilitats de connectar empreses amb 
el sistema d’innovació.

Però per a respondre a aquests reptes, cal tin-
dre en compte l’important escull que suposa els 
problemes de comunicació intracomarcal i la 
fragmentació territorial existent referent a això 
en el seu si. Aquest problema de comunicació 
entre diferents espais de la comarca tampoc és 
alié a la falta d’un sentit de pertinença més forta.

A més, existeix un mercat de treball precari i 
una sèrie de problemes mediambientals i so-
cials que requereixen de la conscienciació em-
presarial, ciutadana i dels poders públics. D’ací 
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la insistència en el concepte de corresponsabi-
litat territorial i en els plans de responsabilitat 
social tant del sector públic com del privat (Na-
varro et al, 2018:99).

I el que també és fonamental és que tota aques-
ta problemàtica s’aborde des de la cooperació 
a escala metropolitana. Una cooperació que ja 
s’ha iniciat des de fa alguns anys a nivell de 
Pactes de l’àrea metropolitana de València.

Les qüestions que venen de ser considerades 
ens proporcionen algunes claus per a com-
prendre no solament els PE sinó la seua lògica 
i abast territorial.

3.2. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats individuals dels actors (aturats, 
ocupats, directius, etc.) del territori

Un primer àmbit en el qual els PE poden tindre 
un impacte sobre el territori és el relatiu a la 
possible millora de les competències personals 
com a conseqüència d’aquests. En aquest sentit, 
s’ha destacat que un camp inicial important de 
millora de les competències és el definit per la 
formació. Ara bé, en coherència amb la natura-
lesa de les línies d›actuació en aquest terreny, 
els actors entrevistats precisen que més que 
tractar-se de formació a l›ús es tracta de capa-
citació. Aquest és un matís interessant que de-
nota una capacitat d›adaptació del PE a les exi-
gències d›un perfil d›usuaris que no requereixen 
tant de cursos de formació convencionals com 
de competències tecnològiques i de competèn-
cies transversals. També es destaca com un 
altre terreny en el qual han millorat les compe-
tències personals ha sigut la recepció d›asses-
sorament sobre les oportunitats d›ocupació i la 
millora de les possibilitats de relació amb altres 
treballadors. I, molt important, gràcies al treball 
dels coach molts dels participants en aquesta 
formació de capacitació han aconseguit superar 
les seues reticències a acostar-se als dispositius 
d’ocupació, gràcies a la gran intensitat i dedi-
cació professional amb la qual es treballa amb 

aquestes persones. A més, es considera que els 
participants en general dels PE, especialment en 
l’àmbit de l’ocupabilitat, però també de la resta 
de línies d’actuació, han millorat els contactes 
i relacions que podrien ser estratègiques per a 
accedir a informació rellevant sobre l’ocupació, 
per a desenvolupar una activitat productiva i 
perquè millore la competitivitat de les empreses, 
així com per a la pròpia consecució d’un lloc de 
treball o la millora d’aquest.

3.3. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives o a la millora de les 
existents en el territori

En aquest Pacte existeix una gran pluralitat de 
beneficiaris de les actuacions, en coherència 
amb la complexitat i ambició de les accions, la 
xarxa d’actors susceptibles de ser mobilitzats i 
la pròpia aspiració de realitzar actuacions no-
ves i integrals, des de la perspectiva dels actors 
implicats. Així, els beneficiaris dels programes 
comprenen desocupats, directius d’empreses, 
associacions empresarials, professionals del 
territori i estudiants. 

Es considera que els PE han suposat una im-
portant millora de les capacitats de les perso-
nes objecte de les actuacions dirigides a l’aug-
ment de l’ocupabilitat, com s’ha destacat més 
amunt. També ha millorat la capacitat de les 
empreses; cal pensar, per exemple, en l’avanç 
que ha suposat per a les PIME realitzar itine-
raris específics en l’àmbit de la Responsabilitat 
Social Empresarial.

A més, és important destacar que s’ha accedit 
a les empreses per a realitzar la RSE a través 
de les seues pròpies associacions (ASIVALCO), 
la qual cosa constitueix una molt bona estratè-
gia per a poder arribar a les empreses amb la 
suficient confiança. Es considera referent a això 
que la millora d’aquestes activitats associatives 
(o de la mediació associativa en aquest cas) ha 
contribuït a afermar el sentit de pertinença al 
territori, al canvi en el model productiu (amb 

activitats de major valor afegit i més sosteni-
bles) i a un augment de la sensibilitat cap al 
desenvolupament sostenible, no solament de 
les empreses sinó també dels estudiants d’en-
senyaments mitjans (als quals es prepara es-
pecíficament en aquest àmbit), igual que una 
major conscienciació sobre la importància de 
caminar cap a la igualtat de gènere. 

Ara bé, quan es planteja la qüestió de si els PE 
s’han dirigit a promocionar el desenvolupament 
de noves activitats productives o a la millora de 
les existents, la resposta és en el millor dels 
casos que únicament de forma indirecta o “col-
lateral”, una cosa lògica tenint en compte que 
en cap cas es van definir els PE amb aquesta 
finalitat. Altres vegades es respon que és poc 
menys que impossible plantejar-se aquest ti-
pus d’objectius amb projectes de set mesos de 
duració i amb els recursos assignats a aquests. 
Però això no entela per a res el gran valor 
d’unes actuacions que estan incidint efectiva-
ment sobre el model productiu, encara que siga 
en la mesura de les seues possibilitats, perquè 
estan impulsant un canvi qualitatiu.

3.4. Contribució dels Projectes 
Experimentals al desenvolupament del 
sector peri-productiu o activitats de suport 
al sistema productiu (empreses de serveis 
avançats, universitats i centres tecnològics, 
de formació i d’investigació, etc.) del territori.

En el desenvolupament dels PE, no existeix un 
suport en el sector de serveis avançats, en gran 
manera perquè els tècnics del Consorci Pac-
tem Nord i de la Secretària Tècnica del mateix 
s’han fet càrrec de manera bastant sistemàti-
ca de la realització dels estudis necessaris per 
a fonamentar el procés de presa de decisions, 
la qual cosa inclou la pròpia realització del 
diagnòstic de la convocatòria de AVALEM Ter-
ritori de 2016. Ara bé, indirectament, a través 
especialment de la RSE, sí que es contribueix 
a la millora dels RH (recursos humans) de les 
empreses, així com a la prestació de serveis 
d’aquest tipus per la via associativa.

Es constata l’existència de relacions formals i 
informals i de caràcter estable amb centres de 
Formació Professional, sobre els quals reposen 
algunes de les accions dels PE. Destaca refe-
rent a això, que el foment de l’economia social 
del PE es realitza a través d’aquests centres. 
També existeixen moltes relacions tant formals 
com informals amb diverses universitats. De 
fet, Pactem Nord s’ha distingit tradicionalment 
d’altres Pactes pel seu recurs de forma relati-
vament sistemàtica a la Universitat de València. 
També existeixen relacions amb la Universitat 
Catòlica de València, entre altres. Finalment, 
amb centres tecnològics s’indica que els con-
tactes, estan començant, de manera que la re-
lació és més aviat esporàdica. 

3.5. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals 
i informals definitòries del capital social i 
relacional internes i externes al territori

El desenvolupament dels PE ha contribuït a 
revitalitzar les associacions del territori (via 
incitació a la RSE, per exemple), a estimular 
l’associacionisme i a una intensificació de les 
relacions entre associacions. També s’estima 
pels protagonistes dels processos estudiats 
que la revitalització d’aquestes associacions 
(especialment les directament involucrades en 
els projectes) ha sigut relativament important. 
A més, han tingut lloc canvis en les formes d’or-
ganització o de relació entre associacions, en-
cara que es considera que en aquest camp ja es 
treballava anteriorment. 

Gràcies al Pacte, s’han reforçat noves línies 
d’actuació, tals com el treball amb les associa-
cions de dones, dirigit a contribuir a la supera-
ció de la bretxa de gènere amb l’enregistrament 
d’un vídeo. També s’ha produït un reforçament 
dels serveis que presten les associacions em-
presarials gràcies al Pacte i als serveis i asses-
sorament a empreses en matèria de RSE. “S’ha 
treballat amb les associacions empresarials 
des del Pacte braç a braç” (Entrevista amb el 
gerent del Consorci Pactem Nord, 2018).
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Ha tingut lloc, igualment, una intensificació de 
les relacions informals amb associacions em-
presarials, de professionals i amb els sindicats, 
la qual cosa dona una idea de l’avanç en l’apro-
fundiment de les xarxes existents. Els PE també 
han coadjuvat a la millora del coneixement i a 
la interacció tant entre persones i actors afins 
com entre persones i actors no afins, amb la 
importància evolutiva que això comporta.

D’altra banda, al costat de tots aquests efectes 
positius interns al territori, cal tindre en compte 
que els PE també han contribuït a intensificar 
les relacions externes de Pactem Nord en dife-
rents instàncies. En primer terme, el lideratge 
d’aquest Pacte en el context dels Pactes Terri-
torials Valencians li atorga un cert predicament, 
de manera que són habituals les apel·lacions 
d’alguns dels altres Pactes per a comptar amb 
algun tipus d’orientació. Això no ha fet sinó in-
tensificar-se amb els PE, i alguns Pactes han 
demanat l’ajuda de Pactem Nord a l’hora de 
desenvolupar aquests PE. A més, cal tindre en 
compte que existeix un important procés de 
cooperació entre els Pactes a través d’algunes 
trobades, com el que es va realitzar recentment 
en la Ribera o l’organitzat a iniciativa de Con-
sorci de Pactem Nord al novembre de 2018 a 
Burjassot. A això cal afegir l’existència d’una re-
lació de col·laboració estable amb els Pactes de 
l’Àrea Metropolitana de València, en particular 
amb el Pacte de la Ciutat de València, però tam-
bé amb el Pacte de l’Horta Sud.

També hi ha relacions a nivell autonòmic i a ni-
vell nacional. Es tracta de relacions consistents, 
per exemple, en l’intercanvi d’informació. Un 
exemple de les mateixes el constitueix la difu-
sió de les accions de Pactem Nord en platafor-
mes estatals. A tot això cal unir una certa rela-
ció estable, amb LABORA, en coherència amb la 
capacitat proactiva del Pacte i la seua posició 
d’avantguarda en el context valencià.

3.6. Contribució dels Projectes Experimentals 
a la generació d’innovacions i novetats en el 
territori

En primer lloc, cal destacar la innovació me-
todològica interna al Pacte “associada als 
programes del PE quant al desenvolupament 
local. Ací hem millorat molt i hem plantejat 
noves formes i fórmules de treball. També 
amb persones desocupades quant a l’àmbit 
d’adquisició de competències tecnològiques i 
també amb les empreses en l’àmbit de la RSE” 
(Entrevista amb el gerent del Consorci Pactem 
Nord, 2018).

També la tècnica del Pacte entrevistada aporta 
nous aspectes nous, en els quals també coinci-
deix el gerent del Consorci, i que serveixen de 
base a l’elaboració que segueix. 

Així, un instrument nou ha sigut el desenvolu-
pament de dispositius d’acompanyament indi-
vidual recolzats en eines tecnològiques, amb el 
desenvolupament d’aules apropiades per a tal 
fi que fins al present no estaven disponibles en 
el territori. A més, en una comarca amb greus 
problemes de vertebració interna, aquest tipus 
de PE afavoreix el que es puguen replicar les 
actuacions en llocs diferents, la qual cosa re-
sulta essencial perquè el conjunt de la població 
puga accedir als mateixos daus els problemes 
d’accessibilitat interespacial que existeixen so-
vint dins de la comarca.

També les innovacions realitzades en l’àmbit 
de la RSE són molt noves en el territori i obrin 
el camí a múltiples formes d’innovació social. I 
el mateix pot dir-se de les actuacions en matè-
ria d’economia social realitzades en el sistema 
educatiu.

En termes generals, pot parlar-se de l’existèn-
cia d’innovació organitzativa en les empreses i 
altres actors socials i de la societat civil, així com 
de noves formes de relació entre empreses i tre-
balladors, tot això essencialment vinculat a la 
RSE. A l’anterior cal unir la innovació social que 

es concreta en el desenvolupament de noves for-
mes de relació entre actors públics, privats i mix-
tos, al mateix temps que l’atenció de necessitats 
fins ara no cobertes gràcies a la conformació de 
les referides noves fórmules soci-organitzatives.

3.7. Aspectes més nous dels Projectes 
Experimentals del territori

Venim de considerar en l’apartat anterior la 
contribució dels PE a la generació d’innovaci-
ons territorials. Ara es tracta de subratllar sin-
tèticament les principals novetats que han su-
posat els PE, però tenint en compte les pròpies 
actuacions que ja venia desenvolupant Pactem 
Nord des de fa quasi dues dècades.

En primer lloc, destaca el treball de formació 
sistemàtica dels tècnics en desenvolupament 
local que s’incorporen per a posar en marxa 
nous projectes. Com també la difusió cap a al-
tres tècnics/as dels ajuntaments de la formació 
de treball en xarxa de Pactem Nord. Aspecte ca-
pital per a avançar en actuacions cada vegada 
més integrals a la comarca.

En segon lloc, les actuacions en matèria d’ocu-
pabilitat i de RSE deixen traslluir la necessitat 
d’anar impulsant subtilment un canvi de model 
productiu tant per a inserir laboralment a la po-
blació en situació de desocupació com per a mi-
llorar la capacitat d’innovació de les empreses i 
de reducció de la precarietat laboral.

4. Valoració final dels actors del PTE 
dels aspectes a millorar en els Projectes 
Experimentals i del seu impacte territorial, 
així com referències a possibles millores

Per a un Pacte relativament molt evolucionat 
com el Pactem Nord, els PE proporcionen re-
cursos que els permeten aprofundir en la seua 
presència en el territori abordant nous proble-
mes que contribueixen a millorar tant l’ocupa-
bilitat de la població, com al desenvolupament 
sostenible, la igualtat de gènere i la millora de 
la qualitat de vida de la població.

Per això, els actors del territori als quals hem 
pogut apel·lar directament tenen una valoració 
molt positiva del programa de PE de LABORA, 
perquè els ha aportat nous recursos per a po-
der desplegar tota una sèrie d’actuacions que 
o bé no eren factibles fins al moment amb els 
recursos disponibles, o no es podien fer amb 
la intensitat i dedicació necessàries. A més, tot 
això s’insereix en una recuperació de l’impuls 
des de LABORA als Pactes Territorials que es 
considera de gran rellevància i rellevància. Els 
PE han permés poder atendre molt millor les 
necessitats de persones que fins al present no 
havien pogut rebre l’atenció apropiada, nor-
malment per falta de temps i de recursos per 
a enfrontar necessitats específiques de forma 
personalitzada. A més, el procés ha permés 
aprofundir en el treballar en xarxa, ampliant el 
seu radi d’acció i millorant la formació de les 
persones que treballen a la comarca. A més, 
s’han establit certes bases per a anar incidint 
en el model productiu i s’ha millorat la comu-
nicació de les accions. Ara bé, encara que la 
valoració és molt positiva, això no significa que 
no existisca un cert nombre de problemes que 
envolten al funcionament dels PE i que es con-
sidera que haurien de ser objecte de millora. 

Un primer problema és la falta de continuïtat 
dels contractes dels tècnics/as. En efecte, la re-
alització d’un Projecte Experimental comporta 
un procés d’aprenentatge i d’inversió relacional 
en el territori que és essencial per a generar la 
confiança i el coneixement que són imprescin-
dibles per a avançar en una trajectòria tempo-
ral lògica de desenvolupament d’actuacions i de 
projectes territorialment cada vegada més am-
biciosos. En la mesura que no es contemplen 
mecanismes a priori de renovació dels contrac-
tes es dificulta l’aprofitament del capital social 
generat. Tenint en compte la gran inversió que 
suposa la formació per al treball en xarxa dels 
tècnics contractats, això suposa un important 
balafiament de recursos públics.

Seria necessari adequar millor els recursos 
disponibles per als projectes experimentals a 
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les especificitats de cada Pacte. Per a un Pacte 
com Pactem Nord amb una important tradició 
i agenda d’activitats la signatura d’un conve-
ni-programa podria ser molt preferible a la fór-
mula actual.

Un tercer problema ve definit per la falta de 
temps material per a la correcta execució 
efectiva dels projectes, que amb freqüència 
no permet poder realitzar totes les actuacions 
inicialment contemplades. Certament, sovint 
els projectes s’han hagut de completar efecti-
vament en tot just sis o set mesos, que és el 
temps que transcorre des del moment en què 
es produeix la contractació del personal que de-
senvoluparà el projecte i el moment en què cal 
presentar la memòria justificativa de les activi-
tats realitzades.

D’altra banda, i encara que puga semblar un 
tema menor, la realització dels PE únicament 
cobreixen les despeses de personal. No obstant 
això, entorn dels mateixos es generen sovint tota 
una sèrie de despeses (material fungible, viatges 
i desplaçaments, etc.) que poden arribar a ser 
onerosos i que podrien estar coberts en succes-
sives convocatòries de projectes experimentals.

Finalment, seria desitjable que els Pactes Terri-
torials pogueren participar sistemàtica i formal-
ment en l’orientació de les actuacions de LABO-
RA en matèria de Pactes en general i de PE en 
particular. A més d’això, hi ha una doble qüestió 
essencial relativa a la naturalesa dels Pactes i 
Acords Territorials i la seua relació amb el ter-
ritori, al mateix temps que a les relacions entre 
LABORA (Generalitat Valenciana) i els territoris. 
D’un costat, el marc regulador dels Pactes hau-
ria de desbordar l’àmbit estricte de l’ocupació 
i abordar altres àmbits de les actuacions de la 
Generalitat Valenciana en el territori, relacio-
nats amb els sectors productius, infraestructu-
res, etc. Els Pactes haurien de poder concórrer 
a les convocatòries d’altres Conselleries i de-
partaments de la Generalitat Valenciana amb 
responsabilitat i influència sobre el sistema 
productiu-territorial. Això comporta aprofundir 
en la col·laboració entre LABORA i altres instàn-
cies públiques i Conselleries de l’administració 
autonòmica amb incidència territorial. D’un al-
tre costat, els Projectes Experimentals han de 
ser un instrument per a difondre noves o bo-
nes pràctiques tant dins dels territoris on s’han 
implementat originalment com entre territoris 
diferents.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 

PROJECTES EXPERIMENTALS 

ACORD TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ

I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL SOSTENIBLE

DE LA COMARCA DE LA SAFOR

Miguel Antequera i Jorge Hermosilla 
Universitat de València

1. INTRODUCCIÓ

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball estableix en el seu 
Ordre 12/2016, de 29 de juliol, les bases regu-
ladores del Programa de Foment dels Acords 
Territorials en matèria d’Ocupació i Desenvolu-
pament Local en la Comunitat Valenciana. Es va 
publicar el 2 d’agost de 2016 en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana (DOCV). El 28 de no-
vembre de 2016, la Mancomunitat de Municipis 
de La Safor i LABORA van signar l’Acord Ter-
ritorial d’Ocupació, que en aquesta comarca es 
va denominar “Acord Territorial per l’Ocupació i 
el Desenvolupament Local Sostenible de la co-
marca de La Safor”, per al foment de l’ocupabi-
litat i tractar la problemàtica de la desocupació 
en aquest territori. Està constituït pels 31 mu-
nicipis de la comarca: Ador, Alfauir, Almiserà, 
Almoines, Alqueria de la Comtessa, Barx, Bell-
reguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Be-
niflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, 
Daimús, la Font d’en Carròs, Gandia, Guardamar 
de la Safor, Xeraco, Xeresa, Llocnou de Sant Je-

roni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, 
Piles, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, Rò-
tova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Vall-
digna, Vilallonga. La Mancomunitat de Municipis 
de La Safor ha posat en marxa l’Acord Territo-
rial per l’Ocupació (LLIGUE), impulsat conjun-
tament amb l’Ajuntament de Gandia, la Fede-
ració d’Associacions d’empresaris de La Safor 
(FAES), i les organitzacions sindicals amb major 
representativitat en el territori, UGT-PV Interco-
marcal la Ribera-Safor-Vall d’Albaida-Costane-
ra-Canal de Navarrés i la Unió Intercomarcal 
La Ribera – La Safor de CCOO PV. L’adhesió a 
aquest acord es va produir el 25 d’octubre de 
2016 per la Junta de Govern de la Mancomuni-
tat de Municipis de La Safor i es va formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni entre les 
parts implicades.  

El Projecte Experimental “Llançadora de com-
petències 2.0” intenta facilitar l’adaptació de 
la població desocupada, els professionals i els 
treballadors de les micropimes a les competèn-
cies i habilitats que es demanden en el mercat 
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laboral. Per a la seua implementació, la Manco-
munitat de Municipis de La Safor va sol·licitar 
la subvenció per a fomentar els acords territo-
rials en matèria d’ocupació i desenvolupament 
local en la Comunitat Valenciana. La convocatò-
ria correspon a la resolució de 13 d’octubre de 
2016, del director general del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, publicada en el DOGV de 
19 d’octubre de 2016. El Projecte Experimental 
es va desenvolupar entre l’1 de desembre de 
2016 i el 30 de setembre de 2017. 

Després dels resultats obtinguts en el primer 
Projecte Experimental i de les conclusions ex-
tretes del diagnòstic territorial es van sol·lici-
tar les subvencions destinades al desenvolu-
pament de dos nous projectes experimentals 
en una segona convocatòria: la “Llançadora de 
competències 3.0”, i “La Safor Emprèn. Progra-
ma d’Impuls i consolidació d’empreses a la co-
marca de la Safor”. La convocatòria d’aquestes 
subvencions correspon a la resolució de 22 de 
setembre de 2017, del director general del Ser-
vei Valencià d’Ocupació i Formació, i va ser pu-
blicada en el DOGV de 28 de setembre de 2017. 

El Projecte Experimental “Llançadora de com-
petències 3.0” cerca dotar a les persones dels 
recursos necessaris perquè puga configurar un 
diagnòstic de la seua situació personal i desen-
volupar un pla d’acció real orientat a resultats 
de creixement professional. Per la seua part el 
Projecte Experimental “La Safor Emprèn. Pro-
grama d’Impuls i consolidació d’empreses a la 
comarca de la Safor” té com a finalitat potenci-
ar la creació i consolidació d’empreses, especi-
alment d’economia social, en sectors que són 
estratègics per a l’economia comarcal, com el 
turisme alternatiu, la gestió del medi natural, 
la salut, l’agricultura ecològica, la gestió cultu-
ral, el disseny i les noves tecnologies. Aquests 
Projectes Experimentals s’han realitzat entre 
desembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018. 

2. L’AVALUACIÓ COM A PROCÉS

2.1. Origen de l’Acord o Pacte Territorial i 
inserció dels Projectes Experimentals dels 
PATE

El PATE de La Safor es va constituir per a de-
senvolupar les iniciatives de Avalem Territori 
de LABORA. Anteriorment ja existien experièn-
cies prèvies coordinades territorialment en el 
desenvolupament de projectes. Des de 1999 es 
treballa en projectes de la Unió Europea, com 
les iniciatives EQUAL, que tenien com a objec-
tiu la creació de més i millors llocs de treball. 
Es tracta d’una plataforma d’aprenentatge que 
descobreix noves maneres d’aconseguir els ob-
jectius de l’Estratègia Europea d’Ocupació, al 
mateix temps que és un laboratori per a evitar 
la discriminació i la desigualtat en el mercat 
de treball. També va haver-hi, de forma prèvia, 
un pacte territorial per l’ocupació a escala co-
marcal, però per motius polítics no va tindre 
continuïtat en el temps. Amb l’actual PATE de 
la Safor es reprenen les relacions entre els mu-
nicipis, perquè existeix la voluntat de treballar 
conjuntament en aquest sentit. Per tant, convé 
indicar que els mateixos agents socials ja ha-
vien treballat prèviament en projectes de simi-
lars característiques que les del PATE vigent. 

El territori on s’assentís el PATE de La Safor ja 
havia realitzat actuacions en matèria d’ocupa-
ció per iniciativa pròpia, al marge dels progra-
mes oficials de LABORA, per part de les entitats 
locals i comarcals. En concret, s’havien aprovat 
diversos plans d’ocupació i d’ocupació. Cadas-
cun d’aquests projectes tenia el seu finança-
ment, encara que mai era suficient perquè so-
lien mancar d’infraestructura tècnica pròpia, 
per la qual cosa sempre se sustentaven amb 
l’aportació dels treballadors en cadascun dels 
municipis. La principal font de finançament 
d’aquests projectes era la que aportaven els 
Ajuntaments. Aquestes iniciatives ja no conti-
nuen, excepte a l’Ajuntament de Gandia, on en-
cara romanen amb un finançament municipal. 

En els últims dos anys el PATE de La Safor no 
s’ha acollit a cap programa o actuació socioeco-
nòmica subvencionada pLABORA, al marge de 
les iniciatives de Avalem Territori. Algun dels 
Ajuntaments del PATE si que s’acull de mane-
ra individual. S’intenta que en els projectes que 
es duen a terme en el territori subvencionats 
per la Generalitat Valenciana (PATE, Projectes 
Experimentals) estiguen involucrats tant els 
agents socials locals com Ajuntaments, asso-
ciacions o Sindicats, com les Administracions 
Publiques comarcals, les Universitats, etc. 

2.2. Grau d’autonomia dels Acords i 
Pactes Locals en la definició del contingut 
dels Projectes Experimentals. Relacions 
entre Acord-Pactes, LABORA i Direccions 
Territorials de LABORA

Els actors que defineixen els continguts i l’ori-
entació dels projectes que s’estan duent a 
terme en el territori (PATE, Projectes Experi-
mentals) són principalment els Ajuntaments, 
encapçalats pel de Gandia i la Mancomunitat 
de La Safor, encara que també intervenen els 
sindicats i les organitzacions empresarials. El 
contingut dels Projectes Experimentals no s’ha 
negociat directament amb LABORA, encara que 
si que han existit consultes en l’elaboració dels 
projectes.

Els principals objectius dels diferents Projectes 
Experimentals presentats en el PATE de La Sa-
for són: 

- La millora de la formació i de les compe-
tències tècniques i professionals d’aturats, 
treballadors, directius empresarials, d’al-
tres col·lectius o de la població en general.

- El foment de l’autoocupació.

- El foment de les iniciatives d’economia so-
cial i cooperativa.

- La modernització de les activitats produc-
tives existents.

- La millora de les fonts d’informació dels 
actors del territori, especialment les refe-
rents a oportunitats de negoci, i a les capa-
citats i relacions dels actors. 

La interacció amb LABORA i les seues Direc-
cions Territorials ha contribuït a la fixació dels 
objectius perseguits pels Projectes Experimen-
tals, ja que ells han marcat els objectius del 
PATE de La Safor. Aqueixa interacció és positi-
va i es dona sobretot a nivell administratiu, pel 
tema de la gestió dels projectes. També és bona 
amb la Direcció Territorial de LABORA perquè 
els PATE són l’inici d’una relació necessària, ja 
que arran d’ells es realitza el diagnòstic territo-
rial que permet el desenvolupament de projec-
tes. Per a millorar les relacions entre LABORA i 
els PATE haurien d’existir reunions quan es pro-
dueix una convocatòria per a explicar adequa-
dament les possibles interpretacions i les con-
sultes que puguen sorgir. De la mateixa manera 
hauria d’haver-hi una major interacció entre els 
diferents PATE quant al transvasament d’infor-
mació, per a poder conéixer que s’està fent en 
altres llocs. 

El contingut final del Projecte Experimental 
aprovat a la fi de l’any 2016 (“Llançadora de 
competències 2.0”) respon a la pròpia iniciativa 
dels actors locals del PATE de la Safor, per la 
qual cosa la participació de LABORA es limita 
a indicar quins són els temes més apropiats i 
elegibles. El grau d’adequació del contingut del 
projecte a les necessitats i problemes del terri-
tori és molt elevat, ja que està plantejat des de 
l’experiència i amb les informacions i suggeri-
ments que plantegen els usuaris i beneficiaris. 

2.3. Contingut dels Projectes Experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en 
la conformació, contingut i evolució dels 
mateixos

El disposar d’un diagnòstic territorial ha in-
fluït en els Projectes Experimentals aprovats 
en 2017 (“Llançadora de competències 3.0” i 
“La Safor Emprèn. Programa d’Impuls i con-
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solidació d’empreses a la comarca de la Sa-
for”), ja que els continguts s’han pogut ajustar 
més a les necessitats territorials. El diagnòstic 
territorial és un document útil per a marcar 
les directrius sobre les necessitats existents 
i aporta eines valuoses per a poder realitzar 
millors projectes. De fet, els Projectes Experi-
mentals aprovats en 2017 són una evolució de 
l’aprovat en 2016 (“Llançadora de competènci-
es 2.0”). Es detecten unes necessitats, que són 
confirmades pel diagnòstic, per la qual cosa 
es plantegen millores, no solament en el tema 
de l’ocupació, amb la cerca activa d’ocupació o 
per a aquelles persones que vulguen reorien-
tar la seua activitat professional (“Llançadora 
de competències 3.0”), sinó també per als em-
prenedors i les empreses (“La Safor Emprèn. 
Programa d’Impuls i consolidació d’empreses 
a la comarca de la Safor”). 

El contingut final dels Projectes Experimentals 
aprovats a la fi de 2017 respon a la iniciativa 
dels actors locals del PATE de La Safor, per 
la qual cosa la participació de LABORA se ce-
nyeix a la proposició dels temes que conside-
ra més apropiats. L’adequació dels continguts 
d’aquests projectes a les necessitats i proble-
mes del territori és molt elevada, ja que han 
suposat la continuïtat respecte a l’aprovat en 
2016. Els nous recullen els resultats del pla an-
terior, per la qual cosa es poden polir les feble-
ses i reforçar les seues fortaleses. Estan basats 
en l’experiència i integren els suggeriments que 
plantegen els usuaris. 

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori i canvis recents   

Les activitats productives a La Safor es carac-
teritzen pel predomini del sector serveis, en-
cara que es manté una interessant diversitat 
productiva, amb una activitat industrial i una 
construcció que s’ha vist reduïda en els últims 
anys. Així i tot en el sector industrial destaquen 

els subsectors de l’alimentació, les noves tec-
nologies de la informació i comunicació i el 
sector químic, vinculat a la sanitat, higiene i ne-
teja. El sector serveis representa 2/3 parts de 
l’ocupació. El teixit empresarial es basa en peti-
tes i mitjanes empreses, que aconsegueixen el 
78,1% a la comarca. La ciutat de Gandia aglutina 
els serveis personals, empresarials i el comerç. 
L’estructura d’aquest comerç és principalment 
detallista (83,5%), encara que Gandia concentra 
la totalitat de les grans superfícies comarcals. 
El turisme és un altre dels punts forts de l’eco-
nomia de La Safor i està orientat cap al consum 
nacional. 

En relació al mercat de treball a La Safor, s’ha 
produït un fort creixement de la desocupació 
en l’última dècada, coincidint amb la crisi eco-
nòmica. La taxa d’atur al juliol de 2017 era del 
12,05%. L’atur es produeix especialment en les 
persones majors de 45 anys. L’estacionalitat 
que caracteritza al turisme suposa que preval-
ga la contractació temporal i a temps parcial. 
Això genera una precarietat laboral i de qualitat 
en l’ocupació, encara que continua representant 
una font d’ingressos destacada.  

3.2. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats individuals dels actors (aturats, 
ocupats, directius, etc.) del territori      

El Projecte Experimental denominat “Llança-
dora de competències 2.0” és un sistema de 
suport, articulat a escala comarcal, en el qual 
s’han desenvolupat accions d’intervenció per a 
la població desocupada, els professionals i tre-
balladors de les micropimes, amb l’objectiu de 
facilitar la seua adaptació a les competències 
i habilitats que són demandades en el mercat 
laboral actual, basat en l’economia del coneixe-
ment. Línies d’actuació per a la formació: a) Ori-
entació i informació sobre el mercat de treball; 
b) Alfabetització digital i i-inclusió; c) Desenvo-
lupament de la identitat digital i marca perso-
nal; d) Desenvolupament de les competències 
personals; e) Creació i millora de la presència 

dels negocis en internet. També s’efectuen, 
com a accions transversals, una taula territo-
rial d’emprenedoria i innovació, i l’establiment 
d’una xarxa territorial de networking actiu en la 
Llançadora 2.0.

Els Projectes Experimentals aprovats en 2017 
són una continuació de l’aprovat en 2016, amb 
la mateixa orientació i les mateixes línies te-
màtiques. La “Llançadora de competències 
3.0” es dirigeix a la població en general i als 
treballadors, mentre que el de “La Safor Em-
prèn. Programa d’Impuls i consolidació d’em-
preses a la comarca de la Safor” està orientat 
cap a les empreses i els emprenedors. En els 
tres projectes es posa l’èmfasi en la reconver-
sió i en les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació. 

Els continguts vinculats a la millora de les 
competències personals en els Projectes Ex-
perimentals han sigut la realització de cursos 
de formació, la recepció d’assessorament so-
bre les oportunitats d’ocupació i la millora de 
les seues possibilitats en relació amb altres 
treballadors. Els principals beneficiaris han 
sigut, a més de la població en general, els atu-
rats, les persones ocupades que buscaven mi-
llorar les seues competències i coneixements 
i les empreses. El repartiment dels fons dels 
Projectes Experimentals entre els municipis 
no s’ha efectuat seguint cap criteri predefinit, 
ja que s’efectuava segons les necessitats de 
cada localitat. 

Els participants en els Projectes Experimentals 
han millorat els contactes i les relacions estra-
tègiques per a l’accés a la informació rellevant 
i a la resolució de problemes. Al mateix temps 
ha millorat la competitivitat de les empreses 
participants i s’ha promogut la interacció entre 
aquestes, mitjançant contactes i relacions per 
al desenvolupament de l’activitat productiva. 
També han generat contactes i relacions per 
als treballadors per a la consecució d’un lloc de 
treball o per a la millora del ja existent. 

Entre els beneficiaris dels projectes el 64% són 
dones. El perfil d’edat més destacat és el grup 
de persones de mitjana edat, sent la mitjana 
d’uns 35 anys. El percentatge de persones amb 
més de 44 anys és elevat. El 90% dels usuaris 
és de nacionalitat espanyola, enfront del 10% 
d’estrangers. Quant al nivell d’estudis dels 
participants hi ha hagut una evolució de la pri-
mera anualitat a la segona. En la “Llançadora 
de competències 2.0” els nivells d’estudi dels 
usuaris eren més bàsics, mentre que per a la 
“Llançadora de competències 3.0” el nivell d’es-
tudis era major, amb persones de cicle mitjà i 
universitaris. 

En les “Llançadora de competències 2.0 i 3.0” 
no s’ha dut a terme un procés de selecció dels 
beneficiaris, sinó que anava en funció de l’ade-
quació al seguiment dels continguts del curs 
segons el nivell de cada persona. S’han oferit 
cursos de tots els nivells i a més s’ha produ-
ït una formació personalitzada, adaptada a les 
necessitats específiques dels beneficiaris. A 
“La Safor Emprèn. Programa d’Impuls i conso-
lidació d’empreses a la comarca de la Safor” si 
que va haver-hi un procés per a seleccionar les 
empreses. Van ser convocades, van formular la 
seua inscripció i van entrar en el projecte aque-
lles compromeses amb el compliment dels ob-
jectius establits en la convocatòria. 

Els sectors de població afectats més directa-
ment per la millora de les competències que 
generen els Projectes Experimentals són les 
persones desocupades i les dones. La intensi-
tat d’aqueixa millora per a aqueixos col·lectius 
es pot qualificar d’alta. En els Projectes Experi-
mentals s’han efectuat activitats associatiu-cul-
turals que han propiciat el desenvolupament 
d’alguns canvis territorials, com són el fiança-
ment del sentit de pertinença al territori (co-
marca de La Safor), el canvi cap a un nou model 
productiu amb activitats de major valor afegit i 
més sostenibles, i una major sensibilització cap 
a la importància del desenvolupament sosteni-
ble i cap a la igualtat de gènere. 
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3.3. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives o de la millora de les 
existents en el territori 

Els Projectes Experimentals no s’han dirigit a 
promoure el desenvolupament de noves activi-
tats econòmic-productives ni a la millora de les 
activitats existents en el territori. S’ha promo-
gut de forma transversal, encara que no direc-
tament, perquè amb el format que tenen aquest 
tipus de projectes és complicat d’executar. En 
tractar-se d’iniciatives la duració de les quals 
és de només 4 o 5 mesos no es pot abordar 
adequadament el desenvolupament d’aquestes 
noves activitats.  

3.4. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament del sector periproductiu 
o activitats de suport al sistema productiu 
(empreses de serveis avançats, universitats 
i centres tecnològics, de formació i 
d’investigació, etc.) del territori 

 Durant el desenvolupament dels Projectes Ex-
perimentals el PATE de La Safor s’ha recolzat 
en algunes empreses locals i també d’altres 
territoris, especialitzades en desenvolupament 
local, assessorament, serveis informàtics i ser-
veis a les empreses. Les relacions que man-
tenen els actors participants en els Projectes 
Experimentals i en el PATE amb les empreses 
de serveis avançats poden qualificar-se d’esta-
bles i formals. Aquests projectes no comporten 
el desenvolupament directe ni indirecte d’acti-
vitats del terciari avançat, però sí que es pro-
dueixen relacions amb els centres de Formació 
Professional, els centres tecnològics i amb les 
Universitats. Les relacions amb els centres de 
Formació Professional són estables, amb els 
centres tecnològics i d’investigació esporàdica, 
i amb les Universitats estables, ja que han oferit 
el seu assessorament en la seua participació 
dins del PATE. 

3.5. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals 
i informals definitòries del capital social i 
relacional internes i externes al territori

Amb els Projectes Experimentals s’ha produït 
una revitalització de l’associacionisme i alho-
ra una intensificació de les relacions entre les 
associacions del territori. Aquest impacte ha 
sigut molt important perquè s’ha posat en rela-
ció a diferents associacions socioeconòmiques 
i d’empresaris del territori. La mobilització i les 
noves formes d’actuació integral d’aquestes as-
sociacions del territori del PATE han sigut altes 
a l’hora d’aconseguir oferir noves oportunitats 
d’ocupació, d’integració i de participació social 
per a les persones i col·lectius locals amb ma-
jors dificultats d’accés a l’ocupació i majors ris-
cos d’exclusió social.  

Una de les conseqüències dels Projectes Ex-
perimentals és que s’intensifiquen en gran ma-
nera les relacions informals tant entre persones 
socialment afins com entre persones diferents, 
en l’àmbit soci-polític-cultural i socioeconòmic. 
Això es produeix perquè els projectes tenen 
continguts transversals que permeten aqueixa 
interacció. També trobem una intensificació de 
les relacions socioeconòmiques i socioculturals 
amb altres territoris, ja que en els projectes 
aprovats en 2017 alguns Ajuntaments de fora 
de La Safor s’han interessat pel programa i per 
la manera d’implementar-se. No obstant això, 
aquestes relacions es troben encara en una 
fase incipient. Aquesta intensificació s’ha pro-
duït a nivell autonòmic, amb uns altres PATE, 
mitjançant l’intercanvi d’experiències, coneixe-
ment i informació. 

3.6. Contribució dels Projectes Experimentals 
a la generació d’innovacions en el territori  

Com a conseqüència dels Projectes Experimen-
tals s’ha produït en el territori del PATE de La 
Safor alguns processos d’innovació. La verta-
dera innovació està en la pròpia metodologia 
implementada en els projectes, perquè s’ha 

aconseguit aplicar. En la “Llançadora de com-
petències 2.0” es tractava de cursos de sobre 
qüestions digitals i informàtiques, mentre que 
en la “Llançadora de competències 3.0” i “La 
Safor Emprèn. Programa d’Impuls i consoli-
dació d’empreses a la comarca de la Safor” ja 
eren cursos de formació denominats Jornades 
UrbaJobs, on s’ajuda els treballadors a traçar 
un pla d’acció realista i eficaç per a posar en 
valor tot el seu potencial personal i professional 
per a trobar treball. En aqueixes jornades els 
usuaris participen en les activitats de dinamit-
zació que formen part d’aquest mètode i poden 
aprofitar-se de les habilitats digitals, i de l’ús de 
les Tecnologies de la Informació i la Comunica-
ció (TIC) apropiades per a la gestió d’una Marca 
Personal. 

En aquests programes també es produeix un 
assessorament a empreses, amb les compe-
tències demandades actualment, com són el 
treball en equip, la comunicació, la creació i in-
novació i la presa de decisions. Durant les Jor-
nades UrbaJobs assisteixen empreses del Club 
d’Ocupació de Urbalab, on expliquen quins són 
els perfils professionals més demandats i les 
competències personals que més es valoren. 
Urbalab és l’espai públic d’innovació social i di-
gital de Gandia, on se celebren els cursos. 

Les innovacions predominants en els Projectes 
Experimentals són de diversos tipus:

- Tecnològiques: millores en els productes i 
en els processos productius.  

- Organitzatives: en les empreses i altres ac-
tors socials i de la societat civil.

- Noves formes de relació entre treballadors 
i empresaris.

- Noves formes jurídiques en la creació 
d’empreses: cooperatives o empreses so-
cials, encara que a La Safor ja estaven cre-
ades.

- Noves formes de relació entre els actors 
públics, privats i mixtos.

4. GRAU DE PARTICIPACIÓ DE SINDICATS, 
PATRONAL I ALTRES ACTORS DE LA SOCIETAT 
CIVIL EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS

Els Projectes Experimentals venen definits pels 
membres de l’Acord Territorial per l’Ocupació 
de La Safor, encara que també participa la Uni-
versitat, els empresaris i els Sindicats. Ho exe-
cuten els tècnics de les entitats que presenten 
el projecte, és a dir, l’Ajuntament de Gandia i la 
Mancomunitat de municipis de La Safor. La in-
teracció amb sindicats, empresaris i altres enti-
tats de la societat civil ha contribuït a la fixació 
dels objectius dels projectes, perquè formen 
part del PATE de La Safor. En concret, els Sindi-
cats han tingut una gran implicació. 

Els objectius dels Projectes Experimentals 
guarden un grau de relació alt amb la plani-
ficació del PATE. En l’execució dels projectes 
l’Ajuntament de Gandia és l’encarregat de fer 
les contractacions. En la posada en marxa i el 
desenvolupament dels projectes existeix una 
definició clara de les responsabilitats i tasques 
de les entitats, serveis i persones participants, 
sobretot per l’escàs temps d’execució del pro-
jecte. El pes del seguiment recau sobre l’Ajun-
tament de Gandia. Els mecanismes de coordi-
nació entre els actors territorials es realitzen 
mitjançant eines col·laboratives (pàgines web 
i creació d’una xarxa networking), perquè tots 
els integrants estiguen informats sobre el que 
s’està fent. Hi ha reunions informatives prèvies, 
i posteriorment durant el seu desenvolupament 
i el seu posterior seguiment. 

5. VALORACIÓ FINAL DELS ACTORS DEL 
PATE DELS ASPECTES A MILLORAR EN ELS 
PROJECTES EXPERIMENTALS I DEL SEU 
IMPACTE TERRITORIAL     

Segons els actors del PATE podrien introduir-se 
algunes millores en el disseny i la definició 
dels Plans Experimentals. La principal millora 
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hauria de ser la duració dels projectes, que és 
molt limitada. En ser programes innovadors hi 
ha aspectes que s’han de provar per a testar 
el seu funcionament. Existeix una fase prèvia 
de maduració del propi projecte, de definició, 
de posada en marxa, on es realitza una espècie 
d’assaig i error. El temps disponible no és su-
ficient per a obtindre objectius d’experimenta-
ció reals. Les convocatòries es convoquen molt 
tard i posteriorment també tarden a resoldre’s, 
en tractar-se d’una convocatòria pública, per la 
qual cosa s’empra bastant temps a realitzar el 
barem i contractació dels tècnics. Els Projectes 
Experimentals haurien de durar dues anuali-
tats. El temps va en contra de la pròpia definició 
d’aquest tipus d’iniciatives. I també les fórmu-
les de gestió perquè totes les contractacions es 
realitzen mitjançant contractació pública. 

Als Ajuntaments xicotets és lògic que es puguen 
delimitar més les directrius i els objectius, però 
als Ajuntaments grans amb una capacitat tècni-
ca com Gandia, amb tindre unes línies, directrius 
de treball i resultats a obtindre és suficient. Els 
Projectes Experimentals són molt oberts, per la 
qual cosa cada municipi pot exposar les seues 
necessitats, que són concretes i molt localitza-
des. Un altre aspecte que es pot millorar és el 
finançament, ja que en l’actualitat només es per-
met la contractació del personal, quan existeixen 
altres necessitats que no es cobreixen, com els 
esdeveniments de networking, els experts ex-
terns, les línies estratègiques relacionades amb 
la tecnologia, etc. Les millores en el disseny i de-
finició dels Plans Experimentals han de provin-
dre tant de LABORA, com del PATE de La Safor. 

El principal impacte o resultat d’aquests pro-
grames sobre els seus beneficiaris és que els 
diferents col·lectius han pogut aconseguir els 
seus objectius. Les persones que buscaven ocu-
pació han aconseguit les eines necessàries per 
a aconseguir-ho. Que el puguen obtindre o no 
ja és un altre tema, ja que la consecució d’ocu-
pació no és l’objectiu primordial dels Projectes 
Experimentals. Les empreses també complei-
xen els seus objectius perquè aconsegueixen 

solucionar les necessitats que tenien. Altres 
impactes que s’espera que es produïsquen en 
els pròxims anys sobre els destinataris i el ter-
ritori serien un desenvolupament més directe 
en el sector terciari avançat, amb les noves em-
preses de serveis avançats, i també preparar 
als treballadors i a les empreses per a poder 
afrontar els reptes de la nova economia.    

Els objectius marcats inicialment pels Projectes 
Experimentals s’han complit totalment o quasi to-
talment. Hi ha hagut línies o esdeveniments que 
s’han dut a terme que potser no han sigut tan re-
eixits com s’esperava, però això també reverteix 
en l’experiència adquirida, per a així poder prepa-
rar millor el projecte en la següent convocatòria, 
segons el funcionament que han tingut les diver-
ses línies i iniciatives del programa. 

Els projectes han sigut eficaços i molt eficients, en 
aprofitar-se al màxim els recursos disponibles. La 
selecció dels recursos humans ha sigut encerta-
da. L’equip de treball estava ben gestionat, amb 
persones que cobrien diversos focus d’actuació. 
Els perfils dels tècnics contractats que han de-
senvolupat els projectes han sigut ben triats. 

Els resultats obtinguts són en la seua major 
part atribuïbles a les activitats concretes del 
Projecte Experimental. Gràcies al programa de 
LABORA es creen els projectes. Però gràcies a 
la infraestructura prèvia, a l’equip tècnic dels 
ajuntaments i a les relacions entre les diferents 
entitats del PATE, incloent els AEDL de cada 
municipi, s’ha gestionat el projecte. 

La valoració que tenen els beneficiaris dels Pro-
jectes Experimentals és molt alta i els testimoni-
atges són molt positius. S’han realitzat enques-
tes d’opinió entre els usuaris després de cada 
acció formativa, de dinamització o en els esdeve-
niments celebrats. En les xarxes socials (pàgina 
web www.lasaforempren.com, el blog, Facebook, 
Twitter o Instagram) també s’ha plasmat. 

Els principals èxits dels Projectes Experimen-
tals han sigut unir als diferents agents socials 

de La Safor i que tots participaren en el seu 
desenvolupament; i el que cada municipi po-
guera presentar un projecte específic sobre la 
base de les seues necessitats concretes. Els 
principals inconvenients han sigut el temps 
d’execució dels projectes, que és molt escàs; el 
finançament i els recursos, ja que encara que 
s’han cobert diverses necessitats no és sufici-
ent; i la demora a presentar-se la convocatòria 
dels projectes des de LABORA.  

Si calguera repetir els projectes únicament 
s’haurien de realitzar canvis d’escassa entitat, 
segons els responsables del PATE. Els dos pro-
jectes tenen prevista la seua continuïtat per a 
la convocatòria de l’anualitat 2018-2019, i així 
se sol·licitarà. La base dels programes serà la 
mateixa, ja que s’eliminen els errors de l’any 
anterior i el que no ha funcionat i es proposaran 
alguns canvis i millores. 

Cadascun dels Projectes Experimentals pre-
sentats (“Llançadora de competències 2.0”, 
“Llançadora de competències 3.0” i “La Sa-
for Emprèn. Programa d’Impuls i consolidació 
d’empreses a la comarca de la Safor”) ha ge-
nerat 5 ocupacions, entre els tècnics contrac-
tats pel Ajuntament de Gandia per a la seua 
execució. Aquestes ocupacions no continuen en 
l’actualitat, però els treballadors continuen la 
seua relació amb el PATE de forma autònoma 
o a través de la seua pròpia empresa. L’impacte 
real d’aquests projectes és que els beneficiaris 
(treballadors, empreses o emprenedors) siguen 
conscients i inicien un canvi d’actitud, perquè 
integren en els seus coneixements i capacitats 
les noves tecnologies.

Entre les propostes per a millorar l’aplicabilitat 
dels Projectes Experimentals està que siguen 
programes a més llarg termini. Actualment 
s’experimenta, però de forma molt rudimentà-
ria. L’escassetat de temps suposa un gran pro-
blema. Els projectes presentats en la segona 
anualitat (sol·licitats en 2017 i executats en la 
seua major part durant 2018) s’han desenvo-
lupat millor, perquè ja existia l’experiència del 

primer (“Llançadora de competències 2.0”) i es 
parteix des d’una base. Encara que es tinga la 
base, l’escassetat de temps per a desenvolu-
par-ho, que és només de quatre o cinc mesos, 
juntament amb haver de començar pràctica-
ment des de zero en cada any, fa que es dificul-
te la seua execució. El que es pretén és generar 
una nova metodologia de treball que es puga 
transferir a altres territoris. 

En relació a si es podia haver efectuat un altre 
tipus de projecte, des del Ajuntament de Gandia 
assenyalen que s’ha fet el que creien que eren 
capaços de dur a terme segons les seues capaci-
tats. Idees hi ha moltes i les propostes són abun-
dants, però s’ha sigut realista sobre el que es 
podia gestionar, en funció dels mitjans existents. 

6. VALORACIÓ FINAL DELS AUTORS DE 
L’ESTUDI SOBRE ELS ASPECTES A MILLORAR 
EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS, SOBRE 
EL SEU IMPACTE TERRITORIAL I SOBRE 
POSSIBLES MILLORES A INTRODUIR EN EL 
DISSENY I EXECUCIÓ DELS MATEIXOS

El “Acord Territorial per l’Ocupació i el Desen-
volupament Local Sostenible de la comarca de 
La Safor” integra un territori molt homogeni. 
A nivell administratiu la comarca de La Safor 
és un espai amb una forta cohesió. En aquest 
espai coincideixen diverses divisions admi-
nistratives i funcionals com l’Acord Territorial 
per l’Ocupació, l’Àrea Funcional de la Safor, la 
Mancomunitat de municipis i l’espai comarcal. 
Aquesta circumstància facilita la coordinació i 
el desenvolupament conjunt de les iniciatives i 
els projectes que se sol·liciten. 

Aquesta cohesió territorial constitueix una forta-
lesa. Les experiències prèvies en el desenvolu-
pament de projectes en matèria d’ocupació, per 
part dels agents socials de l’Acord Territorial per 
l’Ocupació (Mancomunitat de municipis de La 
Safor i el Ajuntament de Gandia principalment) 
permet una gran eficiència organitzativa, per al 
foment de l’ocupabilitat i el tractament de la de-
socupació en aquest territori. La implementació 
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dels projectes europeus EQUAL i els anteriors 
Pactes d’Ocupació a escala comarcal van supo-
sar una garantia per al bon funcionament dels 
Projectes Experimentals actuals, pel fet que els 
agents socials del territori són els mateixos. 

Els Projectes Experimentals desenvolupats a 
La Safor estan ben orientats, ja que contemplen 
adequadament les necessitats dels treballa-
dors i la població general en matèria d’ocupa-
ció. En la segona anualitat, a més d’efectuar una 
evolució del projecte aprovat en 2016 (“Llança-
dora de competències 2.0”) amb una evolució 
(“Llançadora de competències 3.0”), s’ha sol·li-
citat un segon projecte, aquesta vegada orientat 
a les empreses i els emprenedors. Els projectes 
sol·licitats en 2018, que s’haurien d’executar en 
2019, posseeixen una continuïtat temàtica i for-
mativa, per la qual cosa suposen una extensió 
dels projectes anteriors, la qual cosa permet 
reforçar aquelles actuacions que resulten posi-
tives i millorar aquelles que no hagen tingut un 
bon funcionament. 

Considerem que l’enfocament d’aquests pro-
jectes està sent correcte, en apostar pel futur, 
mitjançant les Tecnologies de la Informació i 
Comunicació (TIC), ja que han transformat la 
producció, l’ocupació i el treball. S’intenta evitar 
la denominada ‘bretxa digital’, que afecta tant 
a nombrosos treballadors com a algunes PIME. 
Aquests projectes incideixen també en aquells 
grups de població amb més dificultats en l’ac-
cés a la informació i als recursos (dones, parats 
de llarga duració, majors de 45 anys i persones 
sense qualificació). 

Un dels grans encerts del “Acord Territorial per 
l’Ocupació i el Desenvolupament Local Sosteni-
ble de la comarca de La Safor” ha sigut aconse-
guir involucrar als agents socials (Ajuntaments, 
Mancomunitat de municipis de La Safor, mem-
bres del PATE, sindicats, associacions empresa-
rials i socioculturals). Circumstància que també 
es reflecteix en els propis Projectes Experimen-
tals, que compten amb el reconeixement i el su-
port dels actors locals territorials.

Fitxes dels Projectes Experimentals del PATE de La Safor: 3

Títol Projecte Experimental Llançadora de competències 2.0

Data Octubre 2016- Setembre 2017

PATE La Safor

Municipis participants Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniar-
jó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, 
la Font d’En Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Xeraco, Xeresa, Llocnou de Sant 
Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer, Real de 
Gandía, Rótova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga

Objectiu - Facilitar l’adaptació de la població desocupada, els professionals i els treballadors 
de les micropimes a les competències i habilitats demandades en el mercat laboral 
de l’economia del coneixement

Línies de actuació 1) Programa de desenvolupament d’itineraris de formació. Es realitzen set itineraris 
concebuts com un programa seqüencial de continguts, que s’engloben en les se-
güents línies de capacitació:
- Orientació i informació sobre el mercat de treball. Tallers d’informació i orientació 
laboral grupals.
- Alfabetització digital i i-inclusió. Actuacions per a millorar la participació i presència 
de la població en Internet.
- Desenvolupament de la identitat digital i marca personal. Tallers per a la creació 
d’una marca personal i la seua gestió activa.
- Desenvolupament de les competències personals. Tallers dirigits a l’adquisició de 
les competències personals necessàries.
- Itinerari per a la creació i millora de la presència dels negocis en Internet
2) Mesa territorial d’emprenedoria i innovació (acció transversal). El seu objectiu és 
la coordinació, articulació i impuls dels projectes i programes d’emprenedoria. Inclou 
la creació d’una pàgina web (La Safor emprén) que facilite a l’emprenedor l’accés a 
tota la informació i recursos.
3) Creació d’una xarxa digital networking activa de la Llançadora de competències 2.0 
(acció transversal). Consisteix en la creació de punts virtuals de trobada en Internet. 
Estan dissenyats per a fomentar el debat i la reflexió, afavorir l’intercanvi d’informa-
ció i propiciar la col·laboració entre els usuaris del projecte..

Entitat coordinadora Mancomunitat de Municipis de La Safor y Ajuntament de Gandia

Títol Projecte Experimental Llançadora de competències 3.0

Data Octubre 2017- Setembre 2018

PATE La Safor

Municipis participants Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Be-
niarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, 
Daimús, la Font d’En Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Xeraco, Xeresa, Llocnou 
de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer, 
Real de Gandía, Rótova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga

Objectius - Dotar a la persona dels recursos necessaris perquè puga configurar un diagnòstic 
de la seua situació personal i desenvolupar un pla d’acció real orientat a resultats 
de creixement professional
- Orientar a la població desocupada en el disseny de la carrera professional
- Millorar les habilitats personals i digitals de la població desocupada de la comarca 
per a adequar-se als nous requeriments dels llocs de treball
- Incrementar la participació de les persones en atur en el mercat de treball
- Augmentar la competitivitat de les empreses en millorar l’ús d’aquestes tecnolo-
gies per part dels futurs treballadors d’aquestes empreses
- Augmentar la presència de treballadors en sectors d’ocupació emergents
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Línies de actuació 1) Accions d’informació, orientació i diagnòstic del perfil professional: informació 
sobre el mercat de treball i diagnòstic personal; pla de creixement personal i pro-
fessional (acció transversal)
2) Itineraris de formació: orientació i informació sobre el mercat de treball; habili-
tats digitals bàsiques, alfabetització digital i i-inclusió; habilitats digitals avançades, 
comunicació i participació en xarxa; desenvolupament de la identitat digital i marca 
personal; itinerari per al desenvolupament de les competències personals
3) Accions de dinamització i assessorament TIC (Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació) i Marca Personal (acció transversal): assessorament TIC i marca 
personal; altres accions de dinamització: xarxa digital de nertworking actiu (acció 
transversal); Campament digital de Marca Personal (iCamp La Safor)

Entitat coordinadora Mancomunitat de Municipis de La Safor i Ajuntament de Gandia

Títol Projecte Experimental La Safor Emprèn. Programa d’Impuls i consolidació d’empreses a la comarca de 
la Safor

Data Octubre 2017- Setembre 2018

PATE La Safor

Municipis participants Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Be-
niarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, 
Daimús, la Font d’En Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Xeraco, Xeresa, Llocnou 
de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer, 
Real de Gandía, Rótova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga

Objectius  - Potenciar la creació i consolidació d’empreses, especialment d’economia soci-
al, en sectors que són estratègics per a l’economia comarcal: turisme alternatiu, 
gestió del medi natural, salut, agricultura ecològica, gestió cultural, disseny i noves 
tecnologies
- Facilitar l’emprenedoria i l’acompanyament a la persona emprenedora  
- Realitzar una acció integral de suport amb les persones emprenedores, a través 
d’accions de capacitació, coaching, mentoring i unes altres de difusió i networking 
en els àmbits personal, tecnològic i de gestió de projecte empresarial
- Experimentar nous instruments financers, absents en l’ecosistema emprenedor 

Línies de actuació 1) Consultoria per al desenvolupament de l’estratègia de promoció dels negocis en 
Internet
2) Accions per a la millora de la visibilitat de la persona emprenedora en l’àmbit 
comarcal (networking, difusió de productes i serveis, etc.)
3) Píndoles de formació sobre creativitat, innovació i noves tecnologies (itinerari de 
formació adaptat)
4) Processos de Mentoring per a les empreses participants (creació d’espai per a 
l’acompanyament i tutela de les noves empreses per part d’empreses ja experi-
mentades)
5) Campanya de crowdfounding amb l’objectiu d’aconseguir finançament per als 
projectes emprenedors
6) Premi a emprenedors La Safor Emprén (dirigit a estudiants dels últims graus 
universitaris)
7) Cessió d’espais per als emprenedors en les estructures i vivers de la comarca
8) Networking i xarxes d’emprenedors
9) Mesa territorial d’emprenedoria i innovació (acció transversal) 

Entitat coordinadora Mancomunitat de Municipis de La Safor i Ajuntament de Gandia

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 

PROJECTES EXPERIMENTALS

ACORD TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ 

DEL CAMP DE MORVEDRE

Juan R. Gallego, Ernest Cano, Josep V. Pitxer i Óscar Muñoz
Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València

1. INTRODUCCIÓ

Els Pactes Territorials per l’Ocupació constitu-
eixen un instrument d’associacions entre ad-
ministracions públiques, sindicats i patronal 
per a abordar la política d’ocupació i d’estímul 
al desenvolupament socioeconòmic. Els Pactes 
provenen d’un projecte pilot de la Comissió Eu-
ropea de 1997 i comencen a desenvolupar-se 
en la Comunitat Valenciana en 2001. Aquest 
instrument ha rebut un renovat impuls del go-
vern autonòmic valencià que es formà després 
de les eleccions de 2015. El marc legal bàsic 
en el qual es plasma aquest impuls ve definit 
per l’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conse-
lleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc-
tius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores del programa de foment 
dels acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local en la Comunitat Valen-
ciana. Aquesta norma contempla la reactivació 
del programa de Pactes Territorials per l’Ocu-
pació, que havia deixat de funcionar en 2012. 
En virtut d’aquesta nova norma, els antics Pac-

tes es podran acollir a noves ajudes, al mateix 
temps que es considera la possibilitat de crear 
altres nous Pactes, sota la forma d’Acords Terri-
torials per l’Ocupació, per a accedir a les ajudes 
que recull l’Ordre. Tal serà precisament el cas 
del Camp de Morvedre, que no comptava amb 
un Pacte previ però que acordarà la creació del 
mateix per a poder accedir a les ajudes que re-
cull aquesta ordre.

Les dues línies d’actuació que contempla 
aquesta norma són la realització de diagnòs-
tics territorials i la presentació de projectes ex-
perimentals. Donat el caràcter simultani en el 
temps d’aquestes dues línies d’actuació, això 
significa que els projectes experimentals que 
es van presentar el primer any, és a dir, a la fi 
de 2016, es van fer sense disposar encara del 
diagnòstic territorial. Una circumstància que 
és necessari prendre en consideració a l’hora 
d’avaluar els projectes experimentals de di-
versos anys. En efecte, el present document se 
centrarà en l’anàlisi i avaluació dels Projectes 
Experimentals presentats en les convocatòries 



169168

de 2016 i de 2017 per el “Pacte Territorial del 
Camp de Morvedre Pacte Territorial per l’Ocu-
pació i Desenvolupament Local del Camp de 
Morvedre”. 

És important destacar que els Acords o Pac-
tes recentment constituïts no solament s›en-
fronten a la falta d›experiència territorial de 
funcionament dels Pactes Territorials. També 
s›enfrontaran a una menor experiència relativa 
en matèria d›experimentació o de projectes ex-
perimentals en termes de polítiques d›ocupació 
o de desenvolupament socioeconòmic en gene-
ral. Expressat, en altres termes, si els Acords 
Territorials compten amb l›antecedent dels 
Pactes Territorials, els Projectes Experimen-
tals compten amb l›experiència prèvia d›alguns 
territoris que han aplicat la doctrina de la Unió 
Europea en matèria d’experimentació en les se-
ues actuacions, especialment en el marc dels 
Pactes Territorials i, molt en particular, dels 
Pactes més dinàmics (Gallego i Pitxer, 2017).

Amb les matisacions que introduirem poste-
riorment, els Projectes Experimentals del Camp 
de Morvedre hauran de desenvolupar-se amb 
el problema que suposa no comptar ni amb ex-
periència prèvia de Pactes ni amb l’experiència 
d’haver realitzat, el menys en dates recents, 
projectes que puguen ser assimilats als projec-
tes experimentals.

En l’article 4 de l’Ordre de 2016 es presenten les 
característiques bàsiques del Programa de pro-
jectes experimentals. “Els projectes hauran de 
donar resposta a les necessitats específiques 
del territori mitjançant actuacions que afavoris-
quen la innovació en l’àmbit de l’emprenedoria, 
l’economia social, el desenvolupament local i 
les condicions d’ocupabilitat. Per a això, hauran 
de ser coherents amb el diagnòstic previ del 
territori i sustentar-se així mateix en una estra-
tègia prèviament consensuada amb els actors 
clau del corresponent àmbit territorial” (Article 
4.2). A més, s’indica que els “projectes hauran 
d’alinear-se amb els eixos de l’Estratègia d’Ocu-
pació d’àmbit estatal o autonòmic, així com amb 

els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) inclosos en l’Agenda 2030 per al Desen-
volupament Sostenible, (…)” (Article 4.3), exigint 
que els programes es desenvolupen per perso-
nal en possessió d’un perfil d’acord amb les ac-
tuacions a desenvolupar (Article 4.4).

El 2 de desembre de 2016 es va signar el Pacte 
Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament 
Local del Camp de Morvedre pels Ajuntaments 
de Sagunt i Canet d’en Berenguer, les manco-
munitats de Les Valls i de la Baronia, els sindi-
cats Comissions Obreres (CCOO) i Unió General 
de Treballadors (UGT), l’Associació d’Empresa-
ris del Camp de Morvedre (ASECAM), l’Associa-
ció Valenciana d’Agricultors-Associació Agrària 
de Joves Agricultors (AVA-ASAJA) i l’Associació 
de Comerciants del Camp de Morvedre (FACO-
SA). Són aquestes mateixes entitats les que 
componen el consell rector del Pacte Territorial.

Encara que la data de creació de Pacte és tarda-
na respecte a altres comarques que ja van ini-
ciar el procés des de principis dels anys 2000, 
la comarca del Camp de Morvedre ha protago-
nitzat diverses iniciatives de desenvolupament 
d’aquest tipus d’acords. Ja a principis dels anys 
90 del segle passat es va desenvolupar un am-
pli procés de discussió col·lectiva que va culmi-
nar en el Pla Estratègic del Camp de Morvedre. 
Encara que aquest Pla no es va arribar a desen-
volupar en forma d’associacions entre actors 
públics, socials i de la societat civil, algunes de 
les seues propostes sí que es van implementar 
pels governs posteriors. De totes maneres, pot-
ser el seu efecte més important va ser el pro-
cés d’aprenentatge interactiu, el coneixement i 
la confiança mútua que va generar entre actors 
molt diversos després de la convulsa etapa de 
la reconversió industrial. Un important projec-
te de generació d’una dinàmica semblant a la 
d’un Pacte Territorial va ser la creació en 2006 
del Consorci per al Foment Econòmic del Camp 
de Morvedre COFECAM en 2006. Culminava així 
un procés de discussió que es va dilatar diver-
sos anys i que suposava la creació d’una entitat 
que comptava amb una àmplia representació 

d’administracions públiques i agents socials i 
econòmics de la comarca. Aquesta va propici-
ar una dinàmica molt interessant de coopera-
ció entre tècnics de la comarca (en particular 
de l’ajuntament de Sagunt) i els agents socials, 
al mateix temps que va aconseguir concitar a 
tots els ajuntaments de la comarca. Encara que 
aquesta entitat no va arribar a fructificar en la 
forma d’un Pacte ni a funcionar realment per a 
aconseguir els objectius que tenia establits, la 
veritat és que va romandre visca legalment.

Ha sigut recentment, gràcies al nou procés 
col·lectiu d’àmplia discussió que ha suposat 
l’Estratègia de Reindustrialització del Camp 
de Morvedre (ERICAM), quan ha tornat a sorgir 
amb força la necessitat que els actors de la co-
marca uniren les seues forces i constituïren un 
Pacte Territorial per l’Ocupació. A aquest efecte, 
ha sigut fonamental l’impuls polític al procés 
des de l’Ajuntament de Sagunt, com també ho 
va ser a mitjan primera dècada del present se-
gle. De fet, és en la falta de continuïtat d’aquest 
empenyiment i lideratge polític de l’Ajuntament 
de Sagunt on resideix al nostre judici una de les 
raons essencials de la falta de constitució en 
les dècades anteriors d’un Pacte Territorial per 
l’Ocupació. 

Un aspecte fonamental a tindre en compte és 
que el Pacte Territorial del Camp de Morvedre no 
pot concórrer a les convocatòries d’ajudes públi-
ques ni té capacitat de contractar, perquè manca 
de personalitat jurídica pròpia. Això constitueix 
un important obstacle al funcionament normal 
de l’Acord. En aquest context és l’ajuntament de 
Sagunt el que, per acord de les entitats consti-
tutives del Pacte, ostenta la representació legal 
d’aquest. D’aquesta manera totes les entitats 
que s’han unit per a treballar conjuntament, però 
que manquen d’una personalitat jurídica unità-
ria, han hagut d’establir una sèrie de convenis 
creuats entre elles per a donar cobertura legal 
al seu acord i a les seues decisions i actuacions. 
Però, encara que finalment s’haja trobat una cer-
ta forma estable de relació, la falta de persona-
litat jurídica del Pacte ha condicionat i condicio-

na la dinàmica d’aquest. Això s’evidenciarà amb 
claredat quan analitzem l’evolució dels Projectes 
Experimentals.

En aquest sentit, des de l’ajuntament de Sagunt 
es va presentar un Projecte Experimental per al 
Camp de Morvedre en la convocatòria de 2016. 
Es tractava del projecte la significativa denomi-
nació del qual era “FORMEN COMARCA”. Aquest 
projecte estava destinat a persones majors de 
45 anys, tenia una duració prevista de 10 mesos 
(del 1/12/2016 al 30/09/2017) i un pressupost 
de 240.000 euros. El seu objectiu era millorar 
l’ocupabilitat de les persones destinatàries mit-
jançant la requalificació professional. Per a tal 
fi es contemplava la formació contínua en les 
quatre especialitats d’ajuda a domicili, fusteria 
de fusta, agricultura ecològica i turisme rural. I 
existia un cert èmfasi a complementar aquesta 
formació contínua amb la formació en compe-
tències bàsiques (competències sociolingüísti-
ques i competències generals, habilitats soci-
als) i formació en noves tecnologies bàsiques. 
La veritat és que aquest Projecte Experimental 
no es va arribar a executar com a conseqüència 
que els serveis tècnic-jurídics de l’Ajuntament 
de Sagunt tenien importants reserves referent 
a la possibilitat legal que l’Ajuntament de Sa-
gunt poguera contractar a un personal per a 
prestar els seus serveis no únicament per a 
l’ajuntament de Sagunt sinó també per al Camp 
de Morvedre en el seu conjunt.

En la convocatòria de Projectes Experimentals 
de 2017 l’Acord del Camp de Morvedre va tor-
nar a concórrer a través de la representació 
de l’Ajuntament de Sagunt, encara que aques-
ta vegada sense les anteriors reserves legals 
quant a la possibilitat legal d’operar en aquest 
sentit. En aquesta convocatòria es va presen-
tar el projecte “Fem Turisme, Fem Ocupació, 
Fem Comarca. Articulació d’una oferta turísti-
ca diversificada per millorar la vertebració co-
marcal”. Sobre la base del diagnòstic de Camp 
de Morvedre que s’estava finalitzant en aqueix 
moment, en aquest projecte es perseguia esti-
mular el desenvolupament de l’activitat produc-
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tiva i la vertebració de la comarca mitjançant la 
realització d’activitats turístiques. Per a tal fi es 
pretenia desenvolupar un certificat de professi-
onalitat en matèria de promoció turística local i 
d’informacions als visitants.

A més, s’indicava que tot això pretenia acon-
seguir un conjunt d’objectius específics del di-
agnòstic, relatius a generar comarca, explotar 
la relació muntanya-litoral, aprofitar el potenci-
al de cooperació entre entitats, el turisme sos-
tenible i diversificat, al mateix temps que traure 
partit a la posada en valor del patrimoni.

Quant al caràcter innovador del Projecte s’indi-
cava explícitament que obeïa tant a la selecció 
de participants amb vocació emprenedora com 
al fet que es contemplava l’extensió de l’espe-
cialització formativa via la realització d’una es-
pècie de “màster”. Aquest màster tenia com a 
finalitat que les activitats formatives i el context 
del procés d’aprenentatge tinguera com a marc 
i referència continuada el territori amb la finali-
tat de generar una implicació dels participants 
amb el desenvolupament sostenible més enllà 
de l’activitat empresarial inicial desenvolupada 
(Projecte Experimental i Entrevista personal 
amb el Tècnic responsable de Promoció Econò-
mica del Ajuntament de Sagunt, 2018). 

Aquest projecte com a tal no es va poder exe-
cutar conforme estava previst perquè no van 
estar disponibles dins del termini i en la forma 
escaient les aules homologades exigides per a 
la impartició d’aquesta docència, la qual cosa 
va fer que no fora factible, per raons de temps, 
desenvolupar el projecte desitjat. Tot la qual 
cosa va obligar a presentar un nou projecte que 
és el que efectivament s’ha executat. Es trac-
ta del projecte “Som Comarca, Foment de for-
mació per l’ocupació i l’autoocupació amb base 
comarcal”. Aquest projecte s’inscriu en la con-
tinuació dels anteriorment indicats, però té la 
particularitat de centrar-se en les necessitats 
bàsiques en formació i en l’autoocupació a la 
comarca del Camp de Morvedre.

2. L’AVALUACIÓ COM A PROCÉS

En aquest apartat es tractarà d’explicar quin 
ha sigut el procés de construcció dels Projec-
tes Experimentals a través de la interacció i la 
cooperació dels diferents actors implicats en el 
procés.

2.1. Origen de l’Acord o Pacte Territorial i inser-
ció dels Projectes Experimentals en els PATE

Com s’ha avançat més amunt, el PATE (Pacte 
Territorial del Camp de Morvedre) es va signar 
a principis de desembre de 2016. Per aquest 
motiu, els Projectes Experimentals presentats 
per aquesta comarca no es poden interpretar 
com un pas més dins d’una llarga trajectòria de 
realització d’actuacions desenvolupades en el 
marc d’un Pacte Territorial o com una iniciati-
va que permet reprendre les actuacions que es 
van interrompre en l’anterior Pacte. Abans, al 
contrari, el Pacte Territorial del Camp de Mor-
vedre es crea ex profeso per a poder accedir a 
les ajudes de Avalem Territori, encara que com 
s’ha indicat més amunt en els mesos previs a 
la seua constitució s’havia creat un cert estat 
d’opinió polític i social a la comarca en favor 
d’aquest, sobretot gràcies a ERICAM Pla Estra-
tègic de Reindustrialització del Camp de Mor-
vedre 2016. A més, existia una important tra-
dició de col·laboració i de cooperació entre els 
AEDL de les diferents zones que componen la 
comarca en una àmplia diversitat de projectes. 
I en aquesta col·laboració també participaven 
no solament les administracions públiques sinó 
també els agents socials, molt especialment els 
sindicats.

En aquest context, com s’explicarà posterior-
ment amb major detall, els Projectes Experi-
mentals del Camp de Morvedre són el resultat 
d’un cert lideratge tècnic i polític de Sagunt, 
però també d’un exercici de participació de la 
xarxa de AEDLS de la comarca i dels propis 
agents socials.

2.2. Grau d’autonomia dels Acords i 
Pactes Locals en la definició del contingut 
dels Projectes Experimentals. Relacions 
entre Acord-Pactes, LABORA i Direccions 
Territorials de LABORA

Cal destacar que en tots els Projectes Experi-
mentals que ha presentat el Pacte Territorial 
del Camp de Morvedre, és dit Pacte el que ha 
definit el contingut dels projectes, sense que 
s’hi haja hagut interacció del Pacte amb LABO-
RA, més enllà de la fixació per part d’aquest úl-
tim del marc institucional que regula aquests 
Projectes Experimentals. En tots els casos, el 
contingut i objectius bàsics d’aquests Projectes 
Experimentals s’han conformat a través d’un 
procés de discussió en el si del Consell Tècnic 
del Pacte Territorial, en el qual estan represen-
tats tots els actors signants del Pacte. 

2.3. Grau de participació de sindicats, 
patronal i altres actors de la societat civil en 
els projectes experimentals

En general, els actors entrevistats coincideixen 
que la interacció dels responsables tècnics dels 
projectes amb sindicats, patronal i societat civil 
en general han contribuït a la fixació dels ob-
jectius dels Projectes Experimentals. De forma 
més precisa, aquests actors, especialment els 
sindicats, CCOO i UGT, i en menor mesurada la 
patronal, en la qual destaca ASECAM i FACOSA, 
s’han implicat en els Projectes Experimentals 
sobretot quant al disseny i orientació d’aquests. 
Aquesta implicació ha tingut lloc tant a través 
de la participació dels mateixos en el Consell 
Tècnic com a través de diverses reunions amb 
els AEDL de les diferents subespais que com-
ponen la comarca, a partir de les quals han si-
gut redactats els projectes experimentals des 
del Departament de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Sagunt. 

Ara bé, quant a l’execució dels projectes, aques-
ta ha correspost als tècnics contractats a aquest 
efecte ajudats pels tècnics de l’ajuntament de 
Sagunt i pels AEDL de les subcomarques de Les 

Valls i de la Baronia i de Canet d’en Berenguer, 
sota la supervisió i coordinació general del Tèc-
nic responsable del departament de Promoció 
Econòmica del Ajuntament de Sagunt. Per tant, 
els sindicats i la patronal no participen quant 
a l’aplicació efectiva de les actuacions en les 
quals es concreta el Projecte Experimental.

Sent molt important la contribució dels agents 
socials al desenvolupament del Pacte i a la 
pròpia definició i orientació dels Projectes Ex-
perimentals, existeix a més una funció de gran 
importància i abast, sota la forma d’interacció 
continuada amb LABORA per part d’un dels sin-
dicats del PATE. En efecte, el fet que la respon-
sable d’UGT al Camp de Morvedre forme part 
del Comité Assessor de LABORA adquireix gran 
importància per al Pacte Territorial del Camp 
de Morvedre, perquè contribueix especialment 
al fet que LABORA conega de primera mà i siga 
més sensible a la problemàtica que comporta 
per a aquest Pacte haver d’operar sense tindre 
de personalitat jurídica pròpia. Existeix d’aques-
ta manera un important esforç indirecte des de 
la comarca perquè existisca una major adequa-
ció dels Projectes Experimentals i el marc dels 
Pactes en general a l’especificitat dels Acords 
que manquen de personalitat jurídica pròpia.

2.4. Contingut dels Projectes Experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en 
la conformació, contingut i evolució dels 
mateixos

Encara que no arribara a executar-se, el Pro-
jecte Experimental projectat per a la primera 
convocatòria de 2016 va haver de presentar-se 
sense que hi haguera temps material per a re-
alitzar un període assossegat de reflexió en-
torn del mateix. Encara que aquesta urgència 
en la presentació del projecte experimental era 
compartida amb la resta de Pactes i Acords 
Territorials, al Camp de Morvedre es donava el 
problema afegit que ni existia un Pacte Territo-
rial previ ni hi havia experiència alguna recent 
de realització de projectes experimentals a la 
comarca. Diem experiència recent, perquè el 
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projecte EQUAL MOLT, realitzat per actors de 
la comarca i conclòs fa ara una dècada, podria 
considerar-se com un precedent de projectes 
experimentals al Camp de Morvedre.

La situació en la convocatòria de 2017 és diferent 
perquè ja es disposa d’un diagnòstic territorial i 
es compta amb l’aprenentatge associat a la pre-
sentació del primer projecte. Aquest diagnòstic 
ha constituït, segons el parer dels actors entre-
vistats, una referència que ha afectat la manera 
de plantejar els Projectes Experimentals. D’una 
banda, ha permés una millor adaptació a la pro-
blemàtica i potencialitats de la comarca, la qual 
cosa ha fet possible presentar projectes amb ob-
jectius més precisos i concordes amb les exigèn-
cies del territori. Al mateix temps que ha reforçat 
la implicació dels agents socials i econòmics amb 
el Projecte Experimental. D’altra banda, de les 
nostres entrevistes s’infereix que comptar amb 
el diagnòstic ha permés inserir els Projectes en 
un context més general o fins i tot més estratè-
gic, en virtut del qual els actors que componen el 
Consell Tècnic tenen una concepció cada vegada 
més clara de quin pot ser el camí per a millorar en 
matèria de polítiques d’ocupació i de desenvolu-
pament socioeconòmic de la comarca. D’aquesta 
manera, encara que la complexa operatòria que 
envolta al Pacte Territorial fa relativament difícil 
les actuacions i ha obligat a moderar l’ambició 
dels objectius a perseguir, comença a definir-se 
una seqüència en les actuacions que en bona me-
sura es deixa entreveure en la pròpia exposició 
de motius del conjunt de projectes presentats. En 
aquest sentit, existeix una clara voluntat de contri-
buir des de l’Acord Territorial al desenvolupament 
de l’activitat productiva, encara que el temps i la 
reconsideració que ha sigut necessària en alguns 
Projectes no hagen permés de moment resultats 
significatius en aquest àmbit. Però les accions i 
assoliments del Projecte Experimental permeten 
descobrir als actors participants (executors i usu-
aris) en el Projecte noves oportunitats per a anar 
incidint en aquell objectiu.

Ens centrarem a continuació en el Projecte 
Experimental presentat en la convocatòria de 

2017, i que és l’únic que s’ha executat efecti-
vament. El Projecte porta per nom “SOM CO-
MARCA: Foment de formació per l’ocupació i 
l’autoocupació amb base comarcal”. El LABO-
RA li va concedir una subvenció de 107.500 
euros, coincident amb la quantitat sol·licitada. 
L’objectiu fonamental del projecte era “po-
sar en valor els recursos i capacitats comar-
cals en l’àmbit de la promoció econòmica i el 
desenvolupament local sostenible, per mitjà 
d’actuacions que afavorisquen la innovació 
en l’àmbit dels emprenedors o emprenedo-
res, economia social, desenvolupament local i 
condicions d’ocupació”. A més, com s’avança-
va més amunt, s’afegí com a objectiu “generar 
activitat productiva a la comarca i vertebrar el 
nostre territori amb les activitats turístiques, 
cooperació entre entitats i traure partit de la 
valorització del patrimoni”. I aquest segon ob-
jectiu es lliga a un reconeixement del paper 
de les empreses en la generació d’ocupació i 
rendes, i es recolza explícitament en els propis 
resultats del diagnòstic territorial.

El Projecte Experimental conté una sèrie d’ob-
jectius operatius o específics que permeten 
anar desgranant les actuacions destinades a la 
seua consecució, així com els propis resultats 
d’aquestes. Abans d’entrar en l’anàlisi de l’as-
sociació que existeix entre accions, d’un costat, 
i objectius i resultats, d’un altre costat, convé 
subratllar que el Projecte s’estructura en dos 
tipus d’actuacions. D’una banda, es tracta de la 
realització de quatre tallers en quatre dies con-
secutius en diferents municipis i subespais de 
la comarca. S’han succeït en aquest sentit els 
tallers de creació del currículum, cerca d’ocu-
pació, emprenedors i preparació de l’entrevista. 
Aquests tallers s’han realitzat a Quartell i Beni-
fairó de Les Valls (quatre dies en total), Gilet (La 
Baronia), Canet d’en Berenguer, Sagunt i el Port 
de Sagunt, amb una dedicació de quatre dies en 
els quatre últims nuclis de població. Això tota-
litza vint sessions amb l’assistència d’unes set-
ze persones per sessió. Quant a la duració dels 
tallers, si bé tenien una extensió prevista de 
tres hores, com a norma es van allargar quasi 

sempre almenys trenta minuts per les exigènci-
es d’atenció de les persones destinatàries dels 
tallers que així ho requerien. D’altra banda, es 
van destinar altres tretze sessions a realitzar 
un seguiment i orientació personalitzada també 
en les diferents zones de la comarca a les per-
sones que el necessitaven. 

Resulta fonamental destacar que en l’organit-
zació d’aquests tallers i jornades es van im-
plicar completament els AEDL de les diferents 
zones en les quals s’havien de realitzar les di-
ferents accions. Aquest ha sigut un aspecte es-
sencial perquè les sessions comptaren efecti-
vament amb persones interessades malgrat les 
dificultats que suposava la realització en època 
estival de tallers i sessions individualitzades. 
Aquesta participació dels tècnics locals en la 
realització i coordinació d’aquestes actuacions 
constitueix un pas avant en la progressiva con-
formació d’una dinàmica de treball en xarxa a la 
comarca i un important avanç en la vertebració 
de la mateixa amb un clar lideratge de Sagunt. 
A això contribuïa naturalment el fet que les per-
sones de l’equip es desplaçaren als diferents 
territoris. De fet, encara que es va pensar que 
Gilet podia ser el lloc més apropiat per a realit-
zar les sessions de la Baronia, es va observar 
que aquesta localització generava problemes 
d’accessibilitat (desplaçament) a la mateixa des 
d’algunes altres poblacions de la Baronia. Per a 
fer front als problemes de menor participació 
que generava aquesta situació, les tècniques 
del Projecte Experimental es van desplaçar 
personalment (al costat de tots els membres de 
l’equip en ple) a altres localitats. Tota la infor-
mació recaptada indica que les persones que 
conformaven l’equip s’han implicat molt a fons 
en el Projecte Experimental bolcant-se en l’aju-
da a les persones participants en aquest. 

Seguint referent a això la Memòria de l’activitat 
exercida, es distingeixen cinc objectius especí-
fics que defineixen sengles àmbits d’actuació.

1. Realitzar accions de promoció de l’auto-
ocupació, detectar talent i fomentar i divul-

gar l’esperit emprenedor. Aquest objectiu 
s’ha tractat d’aconseguir través dels Ta-
llers d’Emprenedors realitzats en les dife-
rents zones de la comarca (amb 33 acci-
ons d’orientació en les sessions grupals en 
tota la comarca); a més s’ha comptat amb 
la participació desinteressada d’emprene-
dors de cada zona que han realitzat con-
ferències explicant la seua experiència. Es 
buscava a més que aquests emprenedors 
locals operaren en activitats que constitu-
ïren oportunitats d’emprenedoria en cada 
subespai, segons el diagnòstic i el propi 
coneixement de la coordinació, els tècnics 
de les diferents zones i del propi equip del 
projecte experimental. Després de la rea-
lització del taller, les persones interessa-
des a emprendre eren derivades als AEDL 
del municipi o mancomunitat.

2. Informar i orientar sobre les tècniques, 
eines i plataformes de cerca d’ocupació. 
En aquest camp, s’han realitzat 139 ac-
cions d’orientació en els tallers de crea-
ció de currículum, plataformes de cerca 
d’ocupació i entrevista. Ací s’ha ensenyat 
als participants a confeccionar un CV (cur-
riculum vitae) personal, desenvolupant les 
seues capacitats per a la cerca amb èxit 
d’ocupació i per a desembolicar-se en les 
plataformes i cercadors en xarxa. També 
se’ls ha explicat la manera d’abordar els 
processos d’entrevista en les seues dife-
rents modalitats.

3. Plantejar l’organització d’una fira d’ocupa-
ció, contactar amb empreses i professio-
nals per a establir les línies generals que 
cal seguir en el futur. Finalment, aquesta 
fira no es va poder realitzar per falta de 
temps. Amb tot, ha constituït un exercici 
interessant, entre altres raons perquè ha 
servit perquè principalment els tècnics 
entraren en contacte amb ASECAM i amb 
empreses concretes de la comarca, espe-
cialment ETT (Empreses de Treball Tempo-
ral), agències de col·locació, empreses tec-
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nològiques i empreses de serveis avançats 
a les empreses en general.

4. Crear una pàgina web que constituïsca un 
mostrador de les accions a implementar 
durant el desenvolupament del projecte 
“Som comarca”. Xarxes socials: Facebo-
ok, Twitter, Instagram. Segons resa la Me-
mòria de resultats del Projecte, a través 
de les xarxes socials s’hauria aconseguit: 
compartir informació de les accions del 
projecte, ser un aparador de les ofertes 
d’ocupació de LABORA i altres institucions 
públiques, crear una comunitat entorn de 
l’àmbit laboral i adquirir presència digital 
en els mitjans de comunicació de la co-
marca.

5. Sessions de seguiment i atenció persona-
litzada: xat, presencial. S’ha creat un xat 
dins de “Som Comarca” que hauria afavorit 
la interacció usuari-orientats suposant 50 
accions en aquest àmbit.

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori i canvis recents

La crisi econòmica ha tingut un fort impacte 
en les activitats productives i l’ocupació a la 
comarca, la qual cosa a més d’afectar els di-
ferents subespais de la comarca ha incidit en 
la relació entre ells, donada la seua pertinen-
ça a un mateix mercat local de treball. La cri-
si industrial i del sector de la construcció han 
reduït les possibilitats d’ús dels habitants de la 
Baronia i Les Valls en els nuclis de Sagunt, Port 
de Sagunt o fins i tot de Canet d’en Berenguer. 
Sorgeixen a més problemes de deslocalització 
d’empreses industrials. Tots aquests elements 
no fan sinó reforçar les dificultats estructurals 
per a la generació d’ocupació que té la comarca 
i, molt especialment, la capçalera comarcal, és 
a dir, el municipi de Sagunt. Aquests processos 
han tingut lloc en un context marcat per l’exis-

tència d’un important volum de mà d’obra amb 
escassa qualificació o amb problemes espe-
cials d’accés a l’ocupació, juntament amb una 
mà d’obra molt qualificada que amb freqüèn-
cia abandona el territori per falta d’oportuni-
tats que complisquen les seues expectatives. 
Al propi temps, existeix una consciència cada 
vegada major a propòsit de les grans oportu-
nitats que ofereix el turisme a la comarca per 
a esdevenir un àmbit de possibilitats, a més 
de les oportunitats i el canvi relatiu de context 
que significa la reactivació logístic-industrial de 
Sagunt i el desenvolupament de diversos cen-
tres comercials. I tot això sense oblidar la crisi 
que coneix el comerç de proximitat, i que es pot 
veure agreujada pel nou desenvolupament co-
mercial indicat, així com la crisi de l’agricultura 
citrícola. És en aquest marc, en el qual els ac-
tors locals inseriran els Projectes Experimen-
tals amb el doble propòsit de millorar l’ocupa-
bilitat (per compte propi i alié) de la població i 
de contribuir, a través d’això últim i de la pròpia 
dinàmica de cooperació i associacionisme, a la 
reactivació i millora de la qualitat de l’activitat 
econòmica comarcal.

3.2. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats individuals dels actors (aturats, 
ocupats, directius, etc.) del territori.

Els principals destinataris del Projecte Experi-
mental que s’ha dissenyat i executat al Camp de 
Morvedre han sigut persones parades i, única-
ment de forma puntual, algunes persones que 
buscaven una millora de l’ocupació o persones 
que havien treballat prèviament per compte 
propi. A més, els aspectes en què s’ha centrat 
la possible millora de les seues competències 
no ha sigut tant el desenvolupament de cursos 
de formació (atés que en el marc dels tallers 
realitzats la formació rebuda és molt incipient), 
sinó la recepció d’assessorament sobre les 
oportunitats d’ocupació i la millora de les seues 
possibilitats de relació amb altres treballadors. 
En aquest sentit, es considera per part de les 
persones entrevistades, que els beneficiaris 

dels Projectes Experimentals han millorat els 
seus contactes i relacions per a l’accés a la in-
formació rellevant i a la resolució de problemes. 

En general, tots els professionals entrevistats 
consideren referent a això que la millora de les 
competències de les persones més directa-
ment afectades per les actuacions del projecte 
ha sigut bastant elevada. Un judici que es veu 
confirmat plenament per la molt alta satisfac-
ció amb el Projecte Experimental que expres-
sen els usuaris d’aquest. 

Aquests resultats valoratius únicament són 
comprensibles si es té en compte que el projec-
te desenvolupat ha permés millorar l’autoesti-
ma de les persones participants, la qual cosa 
constitueix un reflex que gràcies al seu concurs 
han aconseguit invertir la dinàmica emocional 
negativa en la qual estaven immerses, conéixer 
millor les seues capacitats efectives i abordar 
la perspectiva vital i laboral de forma més op-
timista.

3.3. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives o de la millora de les 
existents en el territori

Com hem vist més amunt, el blanc del Projecte 
Experimental són les persones desocupades, 
no les empreses. A més, entre els possibles 
àmbits de millora de les relacions dels partici-
pants no es considera pels entrevistats la millo-
ra de a) els contactes i relacions per al desen-
volupament de l’activitat productiva i la millora 
de la competitivitat de les empreses o de b) els 
contactes i relacions per a la consecució d’un 
lloc de treball o la millora d’aquest.

L’objectiu de “generar activitat productiva a la 
comarca i vertebrar el nostre territori amb les 
activitats turístiques, cooperació entre entitats 
i traure partit de la valorització del patrimoni” 
figura en la pròpia descripció del Projecte Ex-
perimental de 2017 efectivament executat, re-
produint un fragment del Projecte que s’havia 

presentat prèviament per a la convocatòria de 
2017. No obstant això, és considerat de forma 
explícita i sobretot implícita pels actors entre-
vistats més aviat com un objectiu que se situa 
en la trajectòria futura de possibles consecu-
cions i actuacions del Pacte Territorial i dels 
Projectes Experimentals. Amb tot, cal dir que, 
si bé les persones entrevistades assenyalen 
que el Projecte Experimental no ha implicat el 
desenvolupament de les activitats productives 
o la millora de les existents, les actuacions que 
s’emmarquen en el Projecte Experimental sí 
que estan contribuint clarament a establir les 
bases perquè es produïsca aquest desenvolu-
pament productiu. I això no únicament per la via 
de la millora de l’ocupabilitat dels beneficiaris, 
amb inclusió de la millora de la seua capacitat 
d’emprenedoria, sinó per la via de la millora en 
la cooperació dels actors i en la implicació d’un 
nombre cada vegada major d’actors en les polí-
tiques de desenvolupament local. S’està realit-
zant, en definitiva, una labor d’animació social 
que és essencial per a aquest objectiu. 

3.4. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament del sector periproductiu 
o activitats de suport al sistema productiu 
(empreses de serveis avançats, universitats 
i centres tecnològics, de formació i 
d’investigació, etc.) del territori.

Estrictament parlant no es pot afirmar que el 
Projecte Experimental haja tingut un efecte 
significatiu sobre el sector periproductiu. I això 
no únicament perquè no es dirigeix a les em-
preses sinó perquè tampoc existeix un suport 
sobre les mateixes que es puga considerar de 
gran rellevància. A més dels contactes previs 
per al projecte d’organització de la fira d’ocu-
pació, l’únic suport conegut del Projecte en em-
preses de serveis avançats és el que s’ha pro-
duït a través de l’apel·lació a alguna empresa 
de mediació perquè col·laborara en el Projecte 
amb la impartició d’una conferència. Com s’ha 
assenyalat més amunt, això perseguia aconse-
guir un cert efecte demostració sobre els des-
tinataris del Projecte i, especialment, sobre la 
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dimensió d’emprenedoria d’aquest. Es tractava 
que els potencials emprenedors conegueren al-
gunes iniciatives locals d’aquesta naturalesa en 
sectors que definien possibles nínxols per a la 
creació d’empreses del mateix gènere per part 
d’alguns participants en el Projecte.

Pel que respecta als centres de Formació Pro-
fessional, Centres Tecnològics i Universitats, 
únicament tenim constància d’un contacte to-
talment esporàdic i informal del Projecte amb 
un centre de Formació Professional de la co-
marca.

3.5. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals 
i informals definitòries del capital social i 
relacional internes i externes al territori

No pot dir-se que el Projecte Experimental haja 
contribuït al desenvolupament de noves as-
sociacions socials, culturals i polítiques, a una 
major activitat associativa dins de les entitats 
existents o a una intensificació de les relacions 
entre diferents associacions d’aquesta natu-
ralesa. Per tant, no pot afirmar-se que gràcies 
al PE s’haja produït una intensificació del capi-
tal social des d’una perspectiva formal. I això 
mateix seria extensible a les associacions i 
relacions de caràcter socioeconòmic; de ma-
nera que tampoc pot parlar-se d’un estímul al 
desenvolupament del capital relacional. Això és 
alguna cosa en el que coincideixen les perso-
nes entrevistades, perquè el desenvolupament 
de tots dos tipus d’entitats no era ni un objectiu 
ni un instrument per a l’assoliment dels objec-
tius del Projecte. Amb tot, caldria tindre present 
la intensificació de les relacions formals a ni-
vell tècnic i en part també a nivell polític, entre 
diferents territoris, que ha comportat el Pacte 
Territorial. Ara bé, cal subratllar que aquestes 
últimes relacions podrien ser molt més esta-
bles i sòlides si el Pacte tinguera personalitat 
jurídica pròpia i, la qual cosa és fonamental, una 
estructura administrativa i organitzativa espe-
cífica d’aquest, amb el seu propi personal, etc.

No obstant això, la qüestió canvia en matèria de 
relacions i de xarxes informals. En aquest cas, 
en primer lloc, ha tingut lloc una important in-
tensificació de les relacions informals entre tèc-
nics; encara que resulta significatiu el fet que no 
s’hagen produït més avanços en la formalitza-
ció d’aquestes relacions. Això últim és realment 
complicat quan els tècnics han de dedicar-se a 
temps complet al seu propi municipi o manco-
munitat, sense tot just disposar de temps ma-
terial per a dedicar-li-ho al Pacte. Malgrat tot, la 
importància referent a això del Consell Tècnic de 
Pacte no hauria de menysprear-se. 

D’altra banda, cal tindre present que una part 
significativa del Projecte ha consistit en el 
desenvolupament d’una important presència 
del Projecte i del Pacte en les xarxes socials 
(Facebook, pàgina web, etc.) a través del “Som 
Comarca”. Això ha generat un procés d’alimen-
tació i d’interacció continuada en les xarxes 
socials que ha portat al descobriment de per-
sones i col·lectius que no es coneixien fins al 
present, així com a la intensificació de la inte-
racció per la via de les xarxes socials d’actors 
individuals i col·lectius (diferents associacions 
socioculturals, etc.). S’assisteix per aquesta via 
al desenvolupament del capital social. De me-
nor intensitat és la interacció de les activitats 
socioeconòmiques per aquesta via i, per tant, 
menor seria la contribució al desenvolupament 
del capital relacional per aquesta via.

Quant a les relacions externes, aquestes no han 
sigut especialment denses en el pla formal i di-
recte, però sí que adquireixen més importància 
des d’una perspectiva informal i indirecta. En 
aquest segon pla, cal referir-se a les relacions 
amb el Consorci Pactem Nord en la forma d’in-
tercanvi d’informació gràcies a l’existència de 
connexions personals i professionals i a la mo-
bilitat per part de diversos membres de l’equip 
tècnic contractat per al desenvolupament del 
Projecte. D’altra banda, existeixen altres relaci-
ons (efectives o potencials) d’intercanvi d’infor-
mació entre Pactes que transiten a través de les 
connexions amb Pactem Nord i amb els Acords 

del Camp de Túria i de l’Alt Palància, per l’esca-
la territorial supracomarcal d’organització dels 
sindicats UGT i CC.OO. Això fa que a través de 
l’organització espacial d’aquests dos sindicats 
hi haja relacions amb els tres Pactes referits. 

3.6. Contribució dels Projectes Experimentals 
a la generació d’innovacions en el territori

Pot parlar-se que ha tingut lloc innovació so-
cial o organitzatiu-institucional en el territori 
com a conseqüència que s’han experimentat i 
desenvolupat noves formes de treball en xar-
xa entre tècnics de diferents espais de la co-
marca i de diferents àmbits de responsabilitat 
(promoció econòmica i desenvolupament local, 
d’un costat, amb serveis socials, d’un altre). A 
més, s’assisteix a un procés d’innovació social 
en el territori en la mesura que s’han produït 
també noves formes de relació entre tècnics i 
persones amb especials problemes d’inserció, 
perquè aquestes persones milloren la seua 
ocupabilitat i la seua integració social.

Finalment, seria exagerat afirmar que ha exis-
tit un significatiu procés d’innovació tecnològi-
ca identificant-lo amb el desenvolupament de 
les xarxes socials apuntades més amunt. Però 
aquestes xarxes sí han demostrat ser un meca-
nisme d’innovació social important perquè ge-
neren noves formes de proximitat entre actors 
individuals i col·lectius, i també d’acció col·lec-
tiva, en el sentit de Castells (2009), que han de 
prendre’s en consideració. 

3.7. Aspectes més nous dels Projectes 
Experimentals del territori

El Projecte Experimental que efectivament s’ha 
desenvolupat ha comportat dues importants 
innovacions territorials. D’una part, ha permés 
mobilitzar, focalitzar i organitzar el conjunt dels 
recursos tècnics en matèria de desenvolupa-
ment local en pro i amb una perspectiva deci-
didament comarcal. Això ha permés el desen-
volupament del treball en xarxa dels tècnics 
locals (especialment els AEDL), la qual cosa ge-

nera una interacció positiva amb Consell Tècnic 
del Pacte Territorial del Camp de Morvedre. Això 
és fonamental per a evidenciar la importància 
i potencial del Pacte, al mateix temps que les 
limitacions associades a la seua falta de per-
sonalitat jurídica i a la necessitat d’un impuls 
polític continuat d’aquest.

D’una altra part, el Projecte Experimental ha 
possibilitat abordar la problemàtica específi-
ca que pateix un ampli col·lectiu de persones 
que enfronten importants problemes d’in-
tegració social i que amb freqüència estan 
en risc d’exclusió. El problema fonamental 
d’aquestes persones no és amb freqüència la 
seua falta de qualificació sinó la seua pèrdua 
o falta d’habilitats per a la comunicació soci-
al, ja siga per la seua falta de competències 
en alguns aspectes tecnològics bàsics, per la 
seua pèrdua/mancada d’autoestima o pel seu 
escàs coneixement de les formes més apro-
piades de cerca d’ocupació, a vegades fins i 
tot per part de persones d’elevat nivell cul-
tural i de qualificacions. Tots aquests proble-
mes requereixen d’un tractament específic i 
personalitzat a aquests ciutadans, que amb 
freqüència els programes a l’ús i els mitjans 
tècnics i humans de la pràctica totalitat dels 
ajuntaments de la comarca no estan en condi-
cions de poder oferir. El Projecte Experimen-
tal ha brindat la possibilitat de comptar amb 
un equip tècnic interdisciplinari on els coach 
han desenvolupament a fons un enfocament 
d’intel·ligència emocional millorant amb això 
l’ocupabilitat (per compte propi i alié) dels 
participants, augmentant la seua autoestima 
i la seua integració social. L’excel·lent valora-
ció dels beneficiaris parla bé a les clares dels 
assoliments d’aquest Projecte.

La concatenació de tots dos elements ha si-
gut fonamental perquè millore el coneixement 
mutu dels actors, es reforce el sentit de per-
tinença al territori (comarcal) dels mateixos i 
perquè comence a engiponar-se almenys per 
part dels professionals del desenvolupament 
local una estratègia de desenvolupament de 
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l’ocupació que repose sobre els recursos i el 
potencial endogen de la comarca. 

4. VALORACIÓ FINAL DELS ACTORS DEL 
PTE DELS ASPECTES A MILLORAR EN 
ELS PROJECTES EXPERIMENTALS I DEL 
SEU IMPACTE TERRITORIAL, AIXÍ COM 
REFERÈNCIES A POSSIBLES MILLORES

Els actors del territori als quals hem pogut apel-
lar directament tenen una valoració molt positi-
va del programa de Projectes Experimentals de 
LABORA, perquè els ha permés poder atendre 
molt millor les necessitats de persones que fins 
al present no havien pogut rebre l’atenció ne-
cessària, normalment per falta de temps i de 
recursos per a enfrontar necessitats específi-
ques de forma personalitzada. A més, el procés 
ha permés treballar en xarxa i ha reforçat la co-
hesió i el sentit de pertinença a la comarca d’un 
nombre important de persones i col·lectius, que 
van des dels propis tècnics implicats directa i 
indirectament en el projecte fins a les persones 
pertanyents a diferents associacions i col·lec-
tius d’actors, passant pels propis beneficiaris 
del Projecte “Som Comarca”.

Ara bé, encara que la valoració és molt positiva, 
això no significa que no existisca un cert nom-
bre de problemes que envolten al funcionament 
dels Projectes Experimentals i que es considera 
que haurien de ser objecte de millora. 

1. En primer lloc, i encara que puga semblar 
un tema menor, la realització dels Projec-
tes Experimentals únicament cobreixen 
les despeses de personal. No obstant això, 
entorn dels mateixos es poden generar 
tota una sèrie de despeses (material fun-
gible, viatges i desplaçaments, etc.) que 
poden arribar a ser onerosos i que podrien 
estar coberts en successives convocatòri-
es de projectes experimentals.

2. Un segon problema ve definit per la falta 
de temps d’execució efectiva dels projec-
tes, que amb freqüència no permet poder 

realitzar totes les actuacions inicialment 
contemplades. Cal tindre en compte que 
sovint els projectes s’han hagut de com-
pletar en tot just sis o set mesos, que és 
el temps que transcorre des que té lloc la 
contractació del personal que desenvolu-
parà el projecte fins al moment en què cal 
presentar la memòria justificativa de les 
activitats realitzades.

3. Un tercer problema és la falta de continu-
ïtat dels contractes dels tècnics. En efec-
te, la realització d’un Projecte Experimen-
tal comporta un procés d’aprenentatge i 
d’inversió relacional en el territori que és 
essencial per a generar la confiança i el 
coneixement que són imprescindibles per 
a avançar en una trajectòria temporal lògi-
ca de desenvolupament d’actuacions i de 
projectes territorialment cada vegada més 
ambiciosos. En la mesura que no es con-
templen mecanismes a priori de renovació 
dels contractes es dificulta l’aprofitament 
del capital social generat.

4. Es troba a faltar l’existència d’alguna ins-
titució o mecanisme formal de coordinació 
de les actuacions a nivell comarcal. Segu-
rament seria necessari comptar amb una 
professionalització del Pacte, la qual cosa 
permetria l’existència d’un coordinador o 
gerent del Pacte. En les condicions actu-
als la funció de coordinació recau sobre el 
Tècnic responsable de Promoció Econòmi-
ca de l’ajuntament de Sagunt, que evident-
ment no pot desatendre les seues funcions 
específiques per a dedicar-se a realitzar 
una labor de coordinació comarcal. Aquest 
problema remet a la falta de personalitat 
jurídica del Pacte i a la necessitat que exis-
tisca alguna institució política comarcal 
(per exemple, una mancomunitat) que al-
menys integre a totes les administracions 
públiques que formen part del Pacte.

5. Associat a aquest últim punt, des del Pac-
te del Camp de Morvedre es demanda una 

major adequació i sensibilitat de l’ope-
ratòria que regeix en matèria de Pactes 
i Acords Territorials a les especials difi-
cultats d’ordre administratiu a les quals 
s’enfronten aquest tipus aquestes entitats 
o tipus d’associacions quan manquen de 
personalitat jurídica.

6. Encara que no s’assenyala explícitament 
per les persones entrevistades, de tot l’an-

terior s’infereix que una major participació 
dels Pactes i Acords Territorials en la de-
finició dels Projectes Experimentals ajuda-
ria la millora d’aquests, entre altres raons 
perquè permetria establir una major adap-
tació del marc a les especificitats dels dife-
rents territoris. Un element essencial per 
a aconseguir l’efectiva territorialització de 
les polítiques socioeconòmiques. 
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1. INTRODUCCIÓ

L’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conse-
lleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc-
tius, Comerç i Treball, publicada en el Diari Ofi-
cial de la Comunitat Valenciana el 2 d’agost de 
2016, estableix les bases reguladores del pro-
grama de foment dels acords territorials en 
matèria d’ocupació i desenvolupament local 
en la Comunitat Valenciana. El Pacte Territori-
al d’Ocupació de la Foia de Bunyol-Xiva (PATE) 
està subscrit pels principals agents socioeco-
nòmics del territori i està constituït per 11 mu-
nicipis: Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Cortes 
de Pallars, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, 
Millars, Siete Aguas i Yátova. Els Projectes Ex-
perimentals implementats en el PATE han si-
gut “Capacitació de serveis comuns i reindus-
trialització de polígons industrials” i “Transició 
a un nou model energètic com a estratègia de 
desenvolupament local”, tots dos aprovats en 
la convocatòria de 2016 i continuats en la con-
vocatòria de 2017.

Els Projectes Experimentals de 2016 queden 
emparats per la resolució de 13 d’octubre, del 
director general del Servei Valencià d’Ocupa-
ció i Formació, publicada en el DOGV de 19 
d’octubre de 2016, per la qual es convoquen 
per a l’exercici de 2016 les subvencions des-
tinades a fomentar els acords territorials en 
matèria d’ocupació i desenvolupament local 
en la Comunitat Valenciana. Aquests Projec-
tes Experimentals es van desenvolupar entre 
abril i setembre de 2017. En la segona con-
vocatòria, després dels resultats obtinguts en 
els primers Projectes Experimentals i de les 
conclusions extretes del diagnòstic territorial, 
es va sol·licitar la subvenció per a continuar 
el desenvolupament dels esmentats Projectes 
Experimentals. La convocatòria de la subven-
ció correspon a la resolució de 22 de setembre 
de 2017, del director general del Servei Valen-
cià d’Ocupació i Formació, i va ser publicada en 
el DOGV de 28 de setembre de 2017. Els Pro-
jectes Experimentals van ser desenvolupats 
entre abril i setembre de 2018.
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2. L’AVALUACIÓ COM A PROCÉS

2.1. Origen de l’Acord o Pacte Territorial i 
inserció dels Projectes Experimentals en els 
PATE

El 28 de novembre de 2016 va tindre lloc la pri-
mera sessió ordinària del Consell Econòmic i 
Social de la Foia de Bunyol-Xiva, en la seu de 
la Mancomunitat. Aquest organisme constitueix 
un òrgan col·legiat de participació, amb caràc-
ter consultiu, dels agents socials de la comarca 
en matèria econòmica i social. Aquest ens té 
com a finalitat la dinamització i reactivació soci-
oeconòmica del territori i la generació d’ocupa-
ció. Els objectius i constitució del Consell Eco-
nòmic i Social es van formular succintament a 
causa de la urgència del temps per la imminent 
publicació de les ordres de convocatòria de 
LABORA (Acords Territorials per a l’Ocupació). 
Per acord de l’Ajuntament en el Ple de data 4 
de juliol de 2016, es va aprovar el Reglament 
del Consell Econòmic i Social i va ser publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de València 
(Núm. 81 amb data 27 d’abril de 2018). El 28 de 
novembre de 2016 va tindre lloc la primera ses-
sió ordinària del Consell Econòmic i Social de la 
Foia de Bunyol-Xiva, en la seu de la Mancomu-
nitat. En aquesta sessió es va exposar que, tant 
la Mancomunitat de la Foia de Bunyol-Xiva com 
els ajuntaments de la comarca i els agents eco-
nòmics i socials més representatius d’aquesta, 
s’havien posat d’acord per a estudiar, planificar 
i executar una sèrie de mesures necessàries 
per a la revitalització del teixit econòmic i de 
l’ocupació, amb l’ànim de millorar el benestar 
social de la ciutadania. 

Durant el mes de novembre de 2016 es va signar 
el PATE en la seu de la Mancomunitat amb l’ob-
jectiu de desenvolupar les iniciatives de Avalem 
Territori de LABORA. Aquest projecte sorgeix a 
partir de l’interés i preocupació dels diferents 
agents polítics, econòmics i socials del territori. 
A l’acte de constitució van acudir representants 
dels sindicats d’UGT i CCOO, associacions d’em-
presaris i alcaldes de la comarca. La finalitat 

és potenciar les necessitats de cada municipi a 
través de diferents projectes que dinamitzen el 
mercat laboral. La Mancomunitat de la Foia de 
Bunyol-Xiva és l’entitat que articula i coordina 
el PATE.

Com s’ha esmentat anteriorment, el PATE ha 
desenvolupat dos Projectes Experimentals, 
denominats “Capacitació de serveis comuns 
i reindustrialització de polígons industrials” 
i “Transició a un nou model energètic com a 
estratègia de desenvolupament local”. Tots dos 
plans van ser aprovats en la convocatòria de 
2016 i continuats en la convocatòria de 2017. 
El primer té com a principals objectius l’estu-
di i implantació de la capacitació de serveis 
comuns dels polígons industrials (PI) i de les 
empreses, així com la reindustrialització. Està 
basat en la creació d’una plataforma infor-
màtica en la qual es visualitza la informació 
dels PI del territori. El Projecte Experimental 
“Transició a un nou model energètic com a es-
tratègia de desenvolupament local” pretén es-
tudiar i implantar un model d’ús sostenible de 
l’energia en l’administració pública comarcal i 
en els àmbits domèstic, comercial i industrial. 
Està dirigit a PIME, institucions, associacions, 
comerços i persones interessades a fer soste-
nible el seu negoci o el seu ús domèstic amb 
l’estalvi de l’energia i ús d’energies renova-
bles. En aquest sentit, es crea una Oficina de 
Transició Energètica de la Mancomunitat Foia 
de Bunyol-Xiva, que consisteix en un espai de 
consulta sobre aspectes vinculats amb l’ener-
gia que preocupen la ciutadania i l’administra-
ció local. Aquesta oficina se situa en la pàgina 
web mchoya.es i aborda i difon els aspectes 
que suposa el canvi de model energètic com 
a estratègia de desenvolupament local: estal-
vi i gestió de la pobresa energètica, foment de 
l’eficiència energètica i energies renovables.

El PATE ha realitzat actuacions en matèria 
d’ocupació per iniciativa pròpia, al marge dels 
programes oficials, com l’estudi dels plans de 
viabilitat d’aquells serveis mancomunats que 
no s’ofereixen i que la Mancomunitat pot pres-

tar. La font de finançament principal d’aques-
tes actuacions són els ajuntaments. A més dels 
Projectes Experimentals, en el territori del PATE 
es desenvolupen altres programes o actuacions 
socioeconòmiques subvencionades pLABORA, 
com els EMCUJU (programa de subvencions 
destinat a la contractació de persones joves 
qualificades per entitats locals, en el marc del 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil) o els EM-
PUJU (programa de subvencions per a la con-
tractació de persones joves per entitats locals, 
en el marc del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil). Les relacions entre els Projectes Ex-
perimentals desenvolupats amb altres projec-
tes territorials assumits per la resta d’actors 
són recents i no tenen un vincle significatiu en 
l’actualitat.

2.2. Grau d’autonomia de les Acords i 
Pactes Locals en la definició del contingut 
dels Projectes Experimentals. Relacions 
entre Acord-Pactes, LABORA i Direccions 
Territorials de LABORA

Els continguts i orientació del PATE i els Projec-
tes Experimentals han sigut definits principal-
ment pel propi PATE. En aquest sentit, el con-
tingut final dels projectes presentats a la fi de 
2016 respon a la pròpia iniciativa dels actors lo-
cals del PATE sense la participació de LABORA, 
i compta amb un significatiu grau d’adequació a 
les necessitats i problemes del territori.

Els principals objectius perseguits pels Projec-
tes Experimentals són diversos: millora de la 
formació i de les competències tècniques i pro-
fessionals d’aturats, treballadors, directius em-
presarials, d’altres col·lectius o de la població 
en general; desenvolupament de noves activi-
tats productives; foment de l’autoocupació (amb 
els carnets professionals: lampista, electricista, 
etc.); modernització de les activitats producti-
ves existents; millora de les fonts d’informació 
dels actors del territori (especialment quant a 
oportunitats de negoci, capacitats i relacions 
dels actors susceptibles de ser aprofitades); i 
desenvolupament o millora de les relacions de 

les administracions públiques i els actors del 
PATE en general amb el sector de serveis avan-
çats a les empreses, centres de formació, tec-
nològics i universitats.

La interacció amb LABORA i les seues Direc-
cions Territorials ha contribuït a la fixació dels 
objectius perseguits pels Projectes Experimen-
tals, principalment s’ha produït suport en as-
pectes vinculats amb la gestió i la seua defini-
ció. En aquest sentit, la relació establida entre el 
PATE i LABORA és òptima. No obstant això, seria 
necessària una major interrelació entre el PATE 
i uns altres PATE i professionals, a fi d’intercan-
viar experiències vinculades principalment amb 
qüestions tècniques i de desenvolupament.

2.3. Contingut dels Projectes Experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en 
la conformació, contingut i evolució dels 
mateixos

El Projecte Experimental “Capacitació de ser-
veis comuns i reindustrialització de polígons 
industrials” va ser aprovat en la convocatòria 
de 2016 i continuat en la de 2017. Aquest pla 
pretén estudiar i implantar la capacitació de 
serveis comuns dels PI i de les empreses, així 
com promoure la reindustrialització dels po-
lígons. S’ha realitzat una plataforma informà-
tica en la qual es visualitza la informació de 
cada polígon, de manera que els empresaris 
poden comptar amb fitxes de la prestació de 
serveis comuns que resulten necessaris per 
al seu projecte, incloses ofertes i demandes 
d’ocupació. Comprén diverses accions. En pri-
mer lloc es realitza una anàlisi de recursos, 
amb un estudi de la situació de partida a ni-
vell municipal, industrial i empresarial. Així 
mateix, s’analitzen els recursos disponibles 
en cada polígon industrial i empresa, així com 
l’estudi de les naus i solars disponibles. Amb 
els resultats de l’esmentada anàlisi es desen-
volupen les següents accions que responen a 
la consecució dels objectius plantejats:

1. Proposta de serveis comuns, mitjan-
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çant accions conjuntes en matèria de 
manteniment d’instal·lacions i uns al-
tres que per economia de costos podri-
en ser d’interés per a les empreses.

2. Creació d’una finestreta única per a 
gestió de serveis comuns a empreses, 
que es troba disponible en la pàgina 
web mchoya.es.

3. Ocupabilitat. Consisteix en la creació 
d’una plataforma informàtica sobre 
ofertes i demandes d’ocupació i ser-
vei de formació conjunta especialitzat 
per a quadres directius, emprats de PI 
i empreses de serveis. Està disponible 
en la pàgina mchoya.es.

4. Estudi de reindustrialització, realitzat 
per sectors d’activitat i de recuperació 
de zones degradades per l’abandó de 
l’activitat industrial.

5. Creació d’una plataforma informàtica 
de recursos de cada polígon i de teixit 
empresarial, situada en la pàgina web 
mchoya.es. La plataforma es divideix 
en els apartats de polígons industrials, 
sòl industrial i directori comercial.

Els mitjans emprats són reunions, desplaça-
ments a entitats locals mancomunades i al-
tres seus, recopilació d’informació mitjançant 
formularis, redacció d’informes i realització de 
jornades i tallers.

El Projecte “Transició a un nou model energètic 
com a estratègia de desenvolupament local” es va 
aprovar en la convocatòria de 2016 i va continu-
ar en la de 2017. Pretén estudiar i implantar un 
model d’ús sostenible de l’energia en l’adminis-
tració pública comarcal i en els àmbits domèstic, 
comercial i industrial. Està dirigit a PIME, institu-
cions, associacions, comerços i persones interes-
sades a fer sostenible el seu negoci o el seu ús 
domèstic amb l’estalvi de l’energia i ús d’energi-
es renovables. En l’inici del projecte es realitza 

un diagnòstic energètic, que comprén diverses 
accions: diagnòstic de la implantació d’energies 
renovables i eficiència energètica en les empre-
ses del territori; estudi del nivell de formació de 
treballadors en professions relacionades amb 
les energies renovables; diagnòstic d’empreses 
pertanyents al sector de les energies renovables 
Amb els resultats de l’esmentat diagnòstic es de-
senvolupen les actuacions acciones:

1. Acció contra la pobresa energètica i per 
l’estalvi energètic

2. Eficiència energètica en edificis munici-
pals, mitjançant la posada en coneixement 
de les mesures d’eficiència energètica 
disponibles per a l’administració pública, i 
proposta de mesures per a la gestió ener-
gètica en instal·lacions de la Mancomuni-
tat i dels ajuntaments interessats i forma-
ció de treballadors

3. Eficiència energètica en comerços i PIME, 
mitjançant la posada en coneixement de 
l’eficiència energètica en el sector terciari 
mitjançant jornades divulgatives i forma-
ció

4. Eficiència energètica en col·legis, a través 
de la posada en coneixement de l’eficièn-
cia energètica en els centres educatius

5. Pla de formació en energies renovables, 
amb estratègies de formació en energies 
renovables principalment entre la població 
jove desocupada

6. Proposta de desenvolupament d’instal·la-
cions energètiques renovables

Les accions s’engloben sota el nom d’Oficina de 
Transició Energètica de la Mancomunitat Foia 
de Bunyol-Xiva, que consisteix en un espai de 
consulta sobre aspectes vinculats amb l’ener-
gia que preocupen la ciutadania i l’Administra-
ció local. Aquesta oficina se situa en la pàgina 
web mchoya.es i aborda i difon els aspectes 

que suposa el canvi de model energètic com a 
estratègia de desenvolupament local: estalvi i 
gestió de la pobresa energètica, foment de l’efi-
ciència energètica i energies renovables.

Tots dos Projectes Experimentals han sigut 
desenvolupats en les convocatòries de 2016 i 
2017. Els desenvolupats en la segona anuali-
tat són una continuació a la primera, però més 
ajustats a les necessitats territorials i amb una 
major concreció en les accions. El fet de dispo-
sar d’un diagnòstic territorial ha influït en els 
projectes presentats a la fi de 2017, amb con-
tinguts més adaptats al territori i amb un incre-
ment del grau de participació dels agents soci-
oeconòmics i de la societat civil. Els continguts 
dels plans de 2017 responen a la pròpia inici-
ativa dels actors locals del PATE però després 
d’escoltar els suggeriments de LABORA en re-
lació als temes més apropiats.

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori i canvis recents

El territori del PATE constitueix un espai de 
transició en el sistema territorial dualístic va-
lencià, situat entre l’expansió de la metròpolis 
i les comarques interiors, en la denominada 
segona corona metropolitana, encara que tam-
bé comprén municipis de l’interior provincial. 
Aquest territori ha desenvolupat transformaci-
ons de gran magnitud en les últimes dècades, 
derivades del procés de descongestió i difusió 
de l’Àrea Metropolitana de València, on existeix 
una tendència de la població i de l’economia a 
una dispersió.

Els municipis de Bunyol i Xiva són els de ma-
jor grandària poblacional. Tots dos actuen com 
a centre neuràlgic però cap arriba a exercir 
de vertadera capital de la zona. Si bé Xiva va 
ser capital judicial i seu arxiprestal, l’expansió 
econòmica de base industrial de Bunyol du-
rant el segle XX va comportar una difuminació 

d’aquesta pseudocapitalitat. En conseqüència, 
tots dos municipis exerceixen de centres de 
les seues àrees d’influència, encara que en les 
dues últimes dècades Cheste ha guanyat prota-
gonisme demogràfic i econòmic.

En l’última dècada s’ha produït una notable 
transformació en el sector productiu. Els sectors 
clau per a l’economia i el mercat laboral conti-
nuen sent el secundari i terciari, però s’han ex-
perimentat canvis en els subsectors econòmics 
i branques d’activitat. La crisi immobiliària va 
perjudicar greument la indústria del ciment i de-
rivats, així com al subsector de la construcció, 
la qual cosa unit a la crisi experimentada per la 
indústria tradicional paperera, van provocar una 
reacció negativa en altres branques industrials 
com la del metall-mecànica. Aquests aspectes 
han provocat la destrucció de llocs de treball i la 
reducció dels nivells de consum de la població. 
La implantació de les indústries agroalimentàri-
es ha sigut fonamental en la reestructuració del 
sistema productiu i en l’organització de l’ocupa-
ció. La ubicació a Cheste i a Bunyol d’empreses 
d’aquesta tipologia, lligada a la indústria càrnia 
i a la de preparació plats de cuina elaborats, ha 
beneficiat la situació i ha creat nous llocs de tre-
ball. També destaquen les empreses d’elabora-
ció de productes químics per a la neteja o per 
a cosmètics, i de producció de béns de consum.

L’estructura de l’ocupació està experimentant 
una polarització, on existeix una consolidació de 
llocs de treball qualificats (alts càrrecs direc-
tius, tècnics superiors), coberts en nombroses 
ocasions per persones procedents de fora del 
territori del PATE, i en la consolidació de llocs 
de treball de baixa qualificació. L’increment 
de l’ocupació es produeix principalment en el 
sector serveis, amb llocs de baixa qualificació, 
mentre que les ocupacions de qualificació mit-
jana del sector industrial s’han reduït. Aquesta 
tendència és preocupant a causa del caràcter 
industrial d’alguns dels municipis més signifi-
catius del territori, com Xiva i Bunyol.
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3.2. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats individuals dels actors (aturats, 
ocupats, directius, etc.) del territori

Els Projectes Experimentals del PATE desen-
volupen diferents actuacions amb continguts 
vinculats a la millora i desenvolupament de les 
competències personals, entre els quals desta-
quen la realització de cursos de formació, la re-
cepció d’assessorament sobre les oportunitats 
d’ocupació i la millora de les seues possibilitats 
de relació altres treballadors. El grau de millora 
és significatiu.

El Projecte “Capacitació de serveis comuns i 
reindustrialització de polígons industrials” està 
dirigit a emprenedors i empreses en desenvo-
lupament, i els col·lectius prioritaris són enti-
tats i treballadors dels PI així com desocupats. 
Els municipis amb prioritat són:

- Buñol, Cheste i Siete Aguas, per figurar en 
el Mapa de Sòl Industrial de la Comunitat 
Valenciana.

- Buñol, Cheste i Chiva, per estar proposats 
com a Àrea Industrial Prioritària CV 50.

- Alborache, Godelleta, Macastre, Millars, 
Yátova i Cortes de Pallars, per disposar de 
sòl industrial per desenvolupar en el seu 
planejament.

El Projecte “Transició a un nou model energè-
tic com a estratègia de desenvolupament local” 
està dirigit a PIME, institucions, associacions, 
comerços i persones interessades a fer soste-
nible el seu negoci o el seu ús domèstic amb 
l’estalvi de l’energia i ús d’energies renovables. 
Els col·lectius prioritaris són desocupats, prin-
cipalment joves. La seua distribució per munici-
pis es realitza per equitat.

Els participants en els programes han millorat 
els contactes i relacions per a l’accés a infor-
mació rellevant, a la resolució de problemes, al 

desenvolupament de l’activitat productiva i a la 
millora de la competitivitat de les empreses o 
la consecució d’un lloc de treball. Les relacions 
estan vinculades amb l’accés a la informació i a 
la resolució de problemes, així com a la millora 
de l’activitat productiva i la competitivitat em-
presarial. La distribució dels beneficiaris dels 
programes segons sexe és equilibrada, mentre 
que hi ha un predomini de persones joves i de 
major edat amb estudis bàsics.

En el marc dels Projectes Experimentals s’han 
desenvolupat activitats associatiu-culturals 
que han propiciat una major sensibilitat cap a 
la importància del desenvolupament sostenible 
i una major consideració del sector turístic.

3.3. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives o de la millora de les 
existents en el territori

Els Projectes Experimentals s’han dirigit a pro-
moure el desenvolupament de noves activi-
tats econòmic-productives i a la millora de les 
existents, tant per part de les Administracions 
Públiques com per part d’altres actors partici-
pants. El grau de novetat de les activitats pro-
ductives vinculades als Projectes Experimen-
tals respecte a la base econòmica preexistent 
és valorat com a elevat. En aquest sentit, un 
dels principals objectius del Projecte “Capaci-
tació de serveis comuns i reindustrialització de 
polígons industrials” és la promoció de la rein-
dustrialització dels polígons industrials degra-
dats, mentre que el Projecte “Transició a un nou 
model energètic com a estratègia de desen-
volupament local” persegueix la promoció del 
desenvolupament del sector econòmic de les 
energies renovables.

Els agents participants mostren diferències 
en la seua implicació i en els objectius perse-
guits, per la qual cosa la Mancomunitat ha in-
tentat compatibilitzar en la mesura del possi-
ble aquestes dissimilituds. Els promotors dels 
projectes realitzen esforços rellevants per a 

aconseguir la participació dels actors en les 
actuacions desenvolupades, amb el desenvolu-
pament de nombroses reunions, trucades i visi-
tes a diferents espais del territori. La capacitat 
de connectar amb la població local per part de 
les iniciatives productives vinculades als plans 
també és valorada com a elevada.

3.4. Contribució dels Projectes 
Experimentals al desenvolupament del 
sector peri-productiu o activitats de suport 
al sistema productiu (empreses de serveis 
avançats, universitats i centres tecnològics, 
de formació i d’investigació, etc.) del territori

La Mancomunitat de la Foia de Bunyol-Xiva s’ha 
recolzat en diverses empreses locals especia-
litzades per a l’elaboració i desenvolupament 
dels Projectes Experimentals. Les relacions que 
mantenen els actors participants en els projec-
tes i en el PATE amb les empreses de serveis 
avançats són estables. Així mateix, aquests 
plans comporten el desenvolupament d’activi-
tats del terciari avançat, principalment vincula-
des amb serveis de tecnologia (Tics). Finalment, 
les actuacions dels plans comporten el desen-
volupament d’activitats i vincles amb centres 
de formació professional i universitats.  Les re-
lacions mantingudes amb aquestes entitats són 
esporàdiques.

3.5. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals 
i informals definitòries del capital social i 
relacional internes i externes al territori

Els Projectes Experimentals suposen una revi-
talització de l’associacionisme i una intensifica-
ció de les relacions entre les associacions del 
territori, tant culturals, solidàries o polítiques, 
com a socioeconòmiques. L’impacte és valo-
rat com relativament important i està basat en 
l’establiment i la intensificació de les relacions 
existents entre les associacions.

En general, s’han propiciat noves formes d’ac-
tuació integrals de les associacions del PATE 

per a aconseguir oferir noves oportunitats 
d’ocupació, d’integració i de participació social, 
principalment a col·lectius i persones amb ma-
jors dificultats d’accés al mercat laboral i ma-
jor risc d’exclusió. Així mateix, s’ha produït una 
intensificació de les relacions informals tant 
entre persones socialment afins com entre per-
sones de diferents àmbits socioeconòmics i po-
lític-culturals. Les relacions socioeconòmiques 
i socioculturals també s’han intensificat, tant a 
nivell autonòmic amb uns altres PATE com al-
tres entitats, empreses i organismes diferents 
als PATE. Aquestes relacions estan basades 
principalment en l’intercanvi de coneixement i 
informació. Les accions empreses, com a jorna-
des tècniques, reunions o tallers, són eines que 
contribueixen a la cohesió de xarxes de coope-
ració. Els projectes han facilitat l’aproximació 
de diverses institucions i empreses a través de 
les jornades i trobades.

3.6. Contribució dels Projectes Experimentals 
a la generació d’innovacions en el territori

En el territori del PATE s’han desenvolupat pro-
cessos d’innovació com a conseqüència dels 
Projectes Experimentals. En aquest sentit, des-
taquen les innovacions organitzatives en les 
empreses i altres actors socials i de la societat 
civil, així com noves formes de relació entre ac-
tors públics, privats i mixtos. És rellevant el pro-
cés d’innovació vinculat al reciclatge de residus 
mediambientals, amb una planta de transfor-
mació de residus.

3.7. Aspectes més nous dels Projectes 
Experimentals del territori

Els Projectes Experimentals del PATE han de-
senvolupat actuacions noves en el territori. El 
projecte “Capacitació de serveis comuns i rein-
dustrialització de polígons industrials” propor-
ciona una plataforma informàtica en la qual 
es visualitza la informació dels PI del territori, 
de manera que els empresaris poden comptar 
amb fitxes de la prestació de serveis comuns 
que resulten necessaris per al seu projecte, 
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incloses ofertes i demandes d’ocupació. El 
projecte “Transició a un nou model energètic 
com a estratègia de desenvolupament local” 
ha creat una Oficina de Transició Energètica 
de la Mancomunitat Foia de Bunyol-Xiva, que 
consisteix en un espai de consulta sobre as-
pectes vinculats amb l’energia que preocupen 
la ciutadania i l’Administració local. Aquesta 
oficina se situa en la pàgina web mchoya.es i 
aborda i difon els aspectes que suposa el canvi 
de model energètic com a estratègia de desen-
volupament local: estalvi i gestió de la pobresa 
energètica, foment de l’eficiència energètica i 
energies renovables.

4. GRAU DE PARTICIPACIÓ DE SINDICATS, 
PATRONAL I ALTRES ACTORS DE LA SOCIETAT 
CIVIL EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS

Els actors implicats en la definició, execució i 
seguiment dels Projectes Experimentals són 
diversos. L’execució és realitzada pels AEDL i 
els tècnics de la Mancomunitat. La presenta-
ció i conformitat dels plans és realitzada pel 
Consell Econòmic i Social de la Foia de Bu-
nyol-Xiva i els AEDL. En la posada en marxa i 
el desenvolupament dels projectes existia una 
definició clara de les responsabilitats i tasques 
de les entitats, serveis i persones participants. 
La interacció amb sindicats, patronal i altres 
entitats han contribuït a la fixació dels objec-
tius dels plans. No obstant això, aquest vincle 
va ser feble durant la primera convocatòria, 
però s’ha intensificat en la segona anualitat. 
En aquest sentit, aquests propòsits guarden 
una elevada relació amb la planificació territo-
rial del PATE en el 2017. El seguiment de l’exe-
cució dels Programes recau sobre els AEDL de 
la Mancomunitat. Els mecanismes de coordi-
nació entre els actors territorials en el marc 
dels Projectes Experimentals estan basats en 
una reunió setmanal i la realització de memò-
ries particulars mensuals del seu desenvolu-
pament.

5. VALORACIÓ FINAL DELS ACTORS DEL 
PTE DELS ASPECTES A MILLORAR EN 
ELS PROJECTES EXPERIMENTALS I DEL 
SEU IMPACTE TERRITORIAL, AIXÍ COM 
REFERÈNCIES A POSSIBLES MILLORES

Els actors del PATE valoren en general com a 
positius els Projectes Experimentals desenvo-
lupats.  Consideren que s’han complit els ob-
jectius marcats inicialment i que els plans han 
sigut, per tant, eficaços i eficients, ja que s’han 
aprofitat al màxim els recursos disponibles. Els 
resultats obtinguts són en el seu major parteix 
conseqüència dels Programes Experimentals. 
Durant l’elaboració dels plans s’han produït 
efectes inesperats, tant positius com negatius. 
En aquest sentit, és rellevant la col·laboració 
per part de les entitats públiques, amb una ma-
jor implicació durant la segona anualitat. Així 
mateix, els ajuntaments i el Consell Econòmic 
i Social de la Foia de Bunyol-Xiva han participat 
de manera destacada. L’equip tècnic dels pro-
jectes ha mostrat la seua implicació i professi-
onalitat i la Mancomunitat ha coordinat als ac-
tors del territori, per la qual cosa ha augmentat 
la cohesió i el treball en xarxa. En els pròxims 
anys es plantejarà un pla formatiu potent, adap-
tat a les empreses. En relació a l’opinió dels be-
neficiaris, en general estan satisfets amb les 
accions realitzades. Així mateix, s’han realitzat 
enquestes d’opinió amb els gestors dels PI.

Els actors participants assenyalen diversos 
suggeriments per a la millora dels Projectes 
Experimentals:

- En primer lloc, s’assenyala com a millora-
ble la duració dels Projectes Experimen-
tals, ja que és interromput durant diversos 
mesos fins a la següent anualitat, la qual 
cosa comporta que no hagen pogut desen-
volupar-se algunes accions. Les actuaci-
ons implementades són interrompudes i 
no es reprenen fins a la següent anualitat. 
Així mateix, la majoria dels tècnics con-
tractats (4 de 6) han finalitzat la seua vin-
culació amb la Mancomunitat fins a l’inici 

del següent programa, per la qual cosa és 
possible que el nou personal que es con-
tracte no siga el mateix. 

- Un segon aspecte millorable és la partici-
pació dels beneficiaris, que és considerada 
feble en algunes actuacions.

- La comunicació i l’intercanvi d’experiències 
similars amb altres territoris és millorable, 
principalment a nivell nacional o europeu.

- El fet de no disposar dels fons prèviament 
o amb una major bestreta és un altre dels 
inconvenients assenyalats.

- En aspectes vinculats amb la visualització 
del projecte, seria convenient una major 
immediatesa en la seua difusió i exposició.

- Finalment, s’indica que el disseny dels Pro-
jectes Experimentals desenvolupats és 
correcte, però haurien d’estar més oberts 
a les innovacions.

El seguiment i avaluació dels Projectes Experi-
mentals realitzat durant la primera anualitat 
per la Mancomunitat de la Foia de Bunyol-Xiva, 
ha permés observar aspectes millorables. A 
continuació s’exposen les dificultats detectades 
en l’esmentat estudi i les possibles actuacions 
proposades per l’entitat per a millorar aquests 
aspectes, classificades segons les accions de-
senvolupades:

Projecte “Capacitació de serveis comuns i rein-
dustrialització de polígons industrials”

Acció 1) Anàlisi de recursos. Es van detectar di-
ficultats en l’obtenció d’informació en l’anàlisi 
de recursos, per la qual cosa a vegades es va 
treballar amb la informació pública disponible. 
No van poder concertar-se reunions amb els 
representants de les Entitats de Gestió dels PI 
i solo es va realitzar una reunió amb associaci-
ons d’empreses, la qual cosa ha comportat una 
falta d’informació.

A fi de millorar aquestes dificultats, en una se-
güent fase del projecte es proposa la recopila-
ció de la informació de manera més cooperativa 
i eficaç. La figura de l’Entitat de Gestió és clau 
per a impulsar nous reptes en els PI pel que 
seria convenient consolidar aqueixes figures 
en els PI. D’altra banda, amb una major previ-
sió de terminis, és possible planificar un treball 
coordinat amb entitats i associacions per a po-
der arribar a les empreses, naus i solars, amb 
l’objectiu de millorar el diagnòstic del teixit em-
presarial i la visibilitat dels recursos dels PI.

Acció 2) Creació d’una finestreta única per a 
gestió de serveis comuns a empreses. A causa 
de la falta d’informació disponible, els serveis 
comuns proposats tenen un caràcter generalis-
ta. Seria convenient traçar un full de ruta am-
pliant la finestreta amb propostes concretes de 
serveis comuns seguint les línies estratègiques 
industrials i territorials.

Acció 3) Ocupabilitat. S’ha detectat dificultat 
a trobar una manera de gestionar una bossa 
d’ocupació a nivell supramunicipal. Seria neces-
sari concertar més reunions amb els AEDL, en 
les quals es realitzen proposades més concor-
des a les necessitats de gestió d’aquest servei.

Acció 4) Estudi de reindustrialització. La pro-
posta de reindustrialització té un caràcter ge-
neralista, respectant l’evolució i tendències del 
sector, així com les línies estratègiques indus-
trials. És convenient realitzar propostes con-
cretes de reindustrialització.

Acció 5) Creació d’una plataforma informàtica de 
recursos. La plataforma s’ha dut a terme amb in-
formació pública disponible. En futures fases del 
projecte i amb majors terminis, es pot oferir la 
informació amb un major nivell de detall.

Projecte “Transició a un nou model energètic 
com a estratègia de desenvolupament local”

0) Diagnòstic energètic. S’ha detectat dificultat 
en l’obtenció d’informació, per la qual cosa en 
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els casos en els quals no ha estat disponible o 
no ha tingut el grau de detall esperat, s’ha tre-
ballat amb la informació pública disponible. Així 
mateix, no s’ha pogut concertar reunió amb els 
representants de les Entitats de Gestió dels po-
lígons industrials, i només s’ha pogut dur a ter-
me una reunió amb associacions d’empreses.

En una següent fase del projecte es pot planifi-
car un treball coordinat amb entitats i associa-
cions, així com estudiar el nivell d’implantació 
d’eficiència energètica, el grau de formació dels 
treballadors en energies renovables i el teixit 
empresarial en el sector de les renovables.

En la resta d’actuacions desenvolupades en el 
Projecte Experimental, les dificultats detecta-
des poden englobar-se en dos aspectes:

- A causa de la limitació del temps disponi-
ble, les accions que es proposen des de 
l’Oficina de Transició Energètica són de 
difusió a través de la pàgina web. En una 
fase posterior seria convenient l’orga-
nització de tallers amb associacions i en 
centres educatius, jornades de divulgació, 
i altres accions orientades a l’estalvi ener-
gètic, la gestió de la pobresa energètica o 
l’eficiència energètica.

- En nombroses ocasions, les accions de difu-
sió que es proposen des de l’Oficina de Tran-
sició Energètica tenen un caràcter generalis-
ta a través de la pàgina web. És necessària 
la divulgació de mesures més detallades 
i precises orientades a l’estalvi energètic i 
econòmic dels diferents col·lectius.

6. VALORACIÓ FINAL DELS AUTORS DE 
L’ESTUDI SOBRE ELS ASPECTES A MILLORAR 
EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS, SOBRE 
EL SEU IMPACTE TERRITORIAL I SOBRE 
POSSIBLES MILLORES A INTRODUIR EN EL 
DISSENY I EXECUCIÓ DELS MATEIXOS

El territori del PATE està conformat per onze 
localitats, en la qual es poden diferenciar dues 

subunitats des del punt de vista funcional: la 
Foia de Bunyol, amb els municipis de Buñol, 
Macastre, Yátova, Alborache i Siete Aguas, als 
quals s’uneixen Cortes de Pallars, Dos Aguas 
i Millars per ser aquest territori la seua eixida 
natural; i els Piedemontes de Chiva-Cheste amb 
Chiva, Cheste i Godelleta. Els termes de Bunyol 
i Xiva són els de major grandària poblacional 
i actuen de centre neuràlgic, sense arribar a 
constituir cap dels dos una vertadera capital 
de l’àrea. Tots dos termes exerceixen de cen-
tres de les seues àrees d’influència, encara que 
en les últimes dues dècades Cheste ha guanyat 
protagonisme demogràfic i econòmic. Aquesta 
bicefalia Buñol-Chiva provoca una inconsistèn-
cia interna històrica, i encara en l’actualitat és 
palesa la falta de cohesió intermunicipal, prin-
cipalment entre les localitats de les dues subu-
nitats esmentades.

La Mancomunitat és una estructura que, per 
la seua pròpia naturalesa, permet la presa de 
decisions de planificació estratègica. Aquesta 
entitat potencia l’impuls d’iniciatives comparti-
des. Actua com a agent vertebrador del territori 
i com a coordinador dels actors participants en 
el PATE. No obstant això, està costant articular 
les accions perquè siguen tant operatives que 
es desitjaria. Així mateix, els ajuntaments, amb 
una visió localista, no propicien la presa de de-
cisions estratègiques. En aquest sentit, seria 
convenient una presència més destacada de la 
Mancomunitat en el territori, que actue com a 
agent vertebrador i com a coordinador més po-
tent en l’execució i gestió del PATE i els Projec-
tes Experimentals. Les activitats implementa-
des estan basades en el consens dels diferents 
actors socioeconòmics, però convindria un ma-
jor impuls de les sinergies i el treball en xarxa.

Els Projectes Experimentals del PATE tenen 
com a principals objectius la capacitació de 
serveis comuns dels polígons industrials i la 
seua reindustrialització, així com la promoció 
del desenvolupament del sector econòmic de 
les energies renovables. Estan constituïdes per 
accions destinades a la millora i desenvolupa-

ment de competències personals, la millora de 
la competitivitat empresarial i de les relacions 
dels usuaris, la promoció i millora de les activi-
tats econòmiques i la revitalització de l’associa-
cionisme. En el projecte “Capacitació de serveis 
comuns i reindustrialització de polígons indus-
trials, els col·lectius prioritaris són empreses 
i treballadors industrials, i aturats. El projecte 
“Transició a un nou model energètic com a es-
tratègia de desenvolupament local” està dirigit 
a PIME i entitats interessades en les energies 
renovables i eficiència energètica, i el col·lectiu 
prioritari és el d’aturats joves. Les actuacions 
desenvolupades mostren la seua eficàcia i efici-
ència, encara que és possible introduir millores 
en el seu disseny i execució.

La duració dels plans desenvolupats comprén 
diversos mesos i no és contínua al llarg de l’any, 
per la qual cosa existeix una interrupció de les 
accions. La majoria dels tècnics contractats per 
a la seua implementació acaba el seu vincle 
amb la Mancomunitat després de la finalització 
dels projectes, i és possible que el nou personal 
que s’incorpore en la següent convocatòria no 
siga el mateix. De la mateixa manera, la coor-
dinació dels projectes ha variat respecte a les 
anualitats anteriors, i s’observa cert desconei-
xement.

La ciutadania i alguns actors locals no són 
conscients de la importància i el potencial del 
PATE i dels Projectes Experimentals, fins i tot no 

coneixen l’existència d’aquest tipus de progra-
mes. En aquest sentit, convé una major difusió 
del PATE i de les actuacions desenvolupades en 
els projectes.

En general, s’observen dificultats en l’obten-
ció d’informació detallada relacionada amb els 
principals aspectes tractats en els projectes, 
per la qual cosa en nombroses ocasions es tre-
balla amb la informació pública disponible.

Algunes accions implementades i propostes 
tenen un caràcter generalista, per la qual cosa 
convé desenvolupar propostes concretes mit-
jançant un major contacte directe amb els ac-
tors del territori.

El nombre de reunions efectuades amb actors 
locals és millorable, derivada sovint per la falta 
de temps disponible. És convenient millorar el 
treball cooperatiu i en xarxa amb les entitats i 
associacions del territori.

Les accions proposades des de l’Oficina de 
Transició Energètica creada són principalment 
de difusió mitjançant la pàgina web mchoya.es 
i a vegades de caràcter generalista. No obstant 
això, durant la segona convocatòria s’observa 
un creixent nombre de tallers en diferents cen-
tres, jornades de difusió, així com la divulgació 
de mesures més concretes vinculades amb els 
Projectes Experimentals. És convenient conti-
nuar amb aquesta tendència.
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A) Fitxes dels Projectes Experimentals del PATE de la Foia de Bunyol-Xiva: 2

Títol Projecte Experimental

Capacitació de serveis comuns i reindustrialització de polígons industrials

Data 

Entre abril y setembre de 2017, i entre abril y setembre de 2018 (continuació)

PATE

Foia de Bunyol-Xiva

Municipis participants

Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Millares, Siete Aguas y Yátova

Objectius

El projecte pretén estudiar i començar a implantar la capacitació de serveis comuns dels polígons industrials (PI) i 
de les empreses, així com promoure la reindustrialització dels polígons. Està dirigit a emprenedors i empreses en 
desenvolupament. Els col·lectius prioritaris són empreses i treballadors dels PI, així com desocupats. Consisteix en 
proporcionar una plataforma informàtica en la qual es visualitza la informació dels PI del territori, de manera que 
els empresaris poden comptar amb fitxes de la prestació de serveis comuns que resulten necessaris per al seu 
projecte, incloses ofertes i demandes d’ocupació. Els objectius són:
A) Millora de la gestió dels serveis comuns dels polígons industrials i de les empreses 
B) Promoció de la reindustrialització dels polígons industrials degradats

Línies de actuació

0- Anàlisi de recursos. Estudi de la situació de partida a nivell municipal, industrial i empresarial. Així mateix, s’ana-
litzen els recursos disponibles en cada polígon industrial i empresa, així com l’estudi de les naus i solars disponi-
bles. Aquesta acció es realitza a través de la col·laboració amb l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL), 
formularis emplenats per tècnics i AEDL, i amb reunions i gestió tècnica.
Amb els resultats de l’esmentada anàlisi es desenvolupen les següents accions que responen a la consecució dels 
objectius plantejats:
A) Objectiu: Millora de la gestió dels serveis comuns dels polígons industrials i de les empreses
1- Proposta de serveis comuns, mitjançant accions conjuntes en matèria de manteniment d’instal·lacions i uns 
altres que per economia de costos podrien ser d’interés per a les empreses.
2- Creació d’una finestra única per a gestió de serveis comuns a empreses, que es troba disponible en la pàgina 
web mchoya.es.
3- Ocupabilitat. Consisteix en la creació d’una plataforma informàtica sobre ofertes i demandes d’ocupació i servei 
de formació conjunta especialitzat per a quadres directius, empleats de PI i empreses de serveis. Està disponible 
en la pàgina mchoya.es.
5- Creació d’una plataforma informàtica de recursos de cada polígon i de teixit empresarial, situada en la pàgina 
mchoya.es. La plataforma es divideix en els apartats de polígons industrials, sòl industrial i directori comercial.
B) Objectiu: Promoció de la reindustrialització dels polígons industrials degradats
3- Ocupabilitat (definida anteriorment)
4- Estudi de reindustrialització, realitzat per sectors d’activitat i de recuperació de zones degradades per l’abandó 
de l’activitat industrial
5- Creació d’una plataforma informàtica de recursos de cada polígon i de teixit empresarial (definida anteriorment)

Entitat coordinadora

Mancomunitat Foia de Bunyol-Xiva

Títol Projecte Experimental

Transició a un nou model energètic com a estratègia de desenvolupament local

Data 

Entre abril i setembre de 2017, i entre abril y setembre de 2018 (continuació)

PATE

Municipis participants

Municipis participants

Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Millares, Siete Aguas i Yátova

Objectius

Aquest projecte pretén estudiar i implantar un model d’ús sostenible de l’energia en l’administració pública comarcal 
i en els àmbits domèstic, comercial i industrial. Està dirigit a PIME, institucions, associacions, comerços i persones 
interessades en fer sostenible el seu negoci o el seu ús domèstic amb estalvi de l’energia i ús d’energies renovables. 
Els col·lectius prioritaris són desocupats, principalment joves. Objectius:
A) Trànsit a un nou model energètic sostenible
B) Promoció del desenvolupament del sector econòmic de les energies renovables

Línies de actuació

0- Diagnòstic energètic, que consisteix en diverses accions: diagnòstic de la implantació d’energies renovables i eficiència 

energètica en les empreses del territori; estudi del nivell de formació de treballadors en professions relacionades amb les 

energies renovables; diagnòstic d’empreses pertanyents al sector de les energies renovables. Aquesta acció es realitza 

a través de la col·laboració amb l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL), formularis emplenats per tècnics i 

AEDL, i amb reunions i gestió tècnica.

Amb els resultats de l’esmentat diagnòstic es desenvolupen les següents accions que responen a la consecució dels ob-

jectius plantejats:

A) Objectiu: trànsit a un nou model energètic sostenible

1- Acció contra la pobresa energètica i per l’estalvi energètic

2- Eficiència energètica en edificis municipals, mitjançant la posada en coneixement de les mesures d’eficiència energètica 

disponibles per a l’administració pública, i proposta de mesures per a la gestió energètica en instal·lacions de la Mancomu-

nitat i dels ajuntaments interessats i formació de treballadors

3- Eficiència energètica en comerços i PIME, mitjançant la posada en coneixement de l’eficiència energètica en el sector 

terciari mitjançant jornades divulgatives i formació

4- Eficiència energètica en col·legis, a través de la posada en coneixement de l’eficiència energètica en els centres educa-

tius

B) Objectiu: Promoció del desenvolupament del sector econòmic de les energies renovables

5- Pla de formació en energies renovables, amb estratègies de formació en energies renovables principalment entre la 

població jove desocupada

6- Proposta de desenvolupament d’instal·lacions energètiques renovables

Les accions s’engloben sota el nom d’Oficina de Transició Energètica de la Mancomunitat Foia de Bunyol-Xiva, que con-

sisteix en un espai de consulta sobre aspectes vinculats amb l’energia que preocupen la ciutadania i l’Administració local. 

Aquesta oficina se situa en la pàgina mchoya.es i aborda i difon els aspectes que suposa el canvi de model energètic com a 

estratègia de desenvolupament local: estalvi i gestió de la pobresa energètica, foment de l’eficiència energètica i energies 

renovables.

Entitat coordinadora

Mancomunitat Foia de Bunyol-Xiva
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 

PROJECTES EXPERIMENTALS

PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ 

COSTERA-CANAL

Miguel Antequera i Jorge Hermosilla 
Universitat de València

1. INTRODUCCIÓ

Les bases reguladores del Programa de Foment 
dels Acords Territorials en matèria d’Ocupació i 
Desenvolupament Local en la Comunitat Valen-
ciana s’estableixen en l’Ordre 12/2016, de 29 de 
juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
el 2 d’agost de 2016. L’Acord i Pacte Territorial 
per l’Ocupació (PATE) va ser aprovat el 28 de no-
vembre de 2016 entre la Mancomunitat Coste-
ra-Canal i LABORA, amb la finalitat de fomentar 
l’ocupabilitat i abordar la problemàtica de de-
socupació en el territori de manera coordinada. 
En aquest PATE participen els municipis de la 
Mancomunitat Costera-Canal, els Sindicats UGT 
(Unió General de Treballadors) i CCOO (Comis-
sions Obreres) i les associacions empresarials 
XACEX i ADEXA. Els municipis participants van 
ser els de Barxeta, Cerdà, el Genovés, l’Alcúdia 
de Crespins, la Font de la Figuera, la Granja de la 
Costera, Llanera de Ranes, Lloc Nou d’En Feno-
llet, la Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, 
Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés, Xàtiva, 
Bolbait, Énguera i Quesa. El 9 de maig de 2017 

la Mancomunitat de la Canal de Navarrés va re-
alitzar el Ple d’adhesió al PATE Costera-Canal, 
sent aprovat pel Consell del Pacte Territorial el 
26 de maig de 2017. Això va suposar l’adhesió al 
Pacte i Acord per a l’ús de les poblacions d’Anna, 
Bicorb, Xella, Navarrés i Estubeny. Els Projectes 
Experimentals desenvolupats pel PATE Coste-
ra-Canal de Navarrés han sigut el de “Creació 
d’oportunitats per a l’impuls d’activitats econò-
miques d’impacte social en l’Àmbit del Turisme 
Rural Costera-Canal Navarrés”, aprovat en la 
convocatòria de 2016, i el de “Emprenedoria so-
cial i territorial a la comarca La Costera-Canal”, 
en la convocatòria de 2018. 

El Projecte Experimental “Creació d’oportuni-
tats per a l’impuls d’activitats econòmiques 
d’impacte social en l’Àmbit del Turisme Rural 
Costera-Canal Navarrés” té com a principal 
objectiu la dinamització de les empreses d’im-
pacte social en l’àmbit del turisme rural. Amb 
l’objecte de la seua realització, la Mancomunitat 
de la Costera-Canal va sol·licitar la subvenció 
destinada a fomentar els acords territorials en 
matèria d’ocupació i desenvolupament local en 
la Comunitat Valenciana. La convocatòria cor-
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respon a la resolució de 13 d’octubre de 2016, 
del director general del Servei Valencià d’Ocu-
pació i Formació, publicada en el DOGV de 19 
d’octubre de 2016. El Projecte Experimental es 
va desenvolupar entre desembre de 2016 i el 30 
de setembre de 2017. 

Després dels resultats obtinguts en el primer 
Projecte Experimental i amb les conclusions 
extretes del diagnòstic territorial, es va sol·li-
citar la subvenció per a un segon Projecte Ex-
perimental titulada “Emprenedoria social i ter-
ritorial a la comarca La Costera-Canal”, amb la 
finalitat d’adaptar l’oferta formativa per a mi-
llorar l’ocupabilitat de la població desocupada, 
creant estratègies i eines comunes que millo-
ren la seua eficàcia adequant-se a les necessi-
tats reals de les ofertes de treball. La convoca-
tòria de la subvenció correspon a la resolució 
de 22 de setembre de 2017, del director general 
del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, i va 
ser publicada en el DOGV de 28 de setembre de 
2017. El Projecte Experimental es va realitzar 
entre desembre de 2017 i el 30 de setembre de 
2018. 

2. L’AVALUACIÓ COM A PROCÉS

2.1. Origen de l’Acord o Pacte Territorial i 
inserció dels Projectes Experimentals dels 
PATE

El PATE de la Costera-Canal de Navarrés es va 
constituir per a desenvolupar les iniciatives de 
Avalem Territori de LABORA, encara que s’esti-
ga utilitzant també per a la realització d’altres 
qüestions. No hi havia experiències prèvies co-
ordinades territorialment en el desenvolupa-
ment de projectes. En el territori del PATE en-
cara no s’ha posat en marxa cap projecte en 
matèria d’ocupació per iniciativa pròpia, al mar-
ge dels programes oficials de LABORA. El nivell 
de desenvolupament dels projectes turístics de 
la comarca de La Costera i de la Canal de Na-
varrés és molt diferent. La Canal de Navarrés ja 
té un Pla Director de Turisme aprovat i partici-
pa en els Plans de Competitivitat, mentre que a 

La Costera s’han fet escasses actuacions con-
juntes en aqueixa matèria. Els municipis més 
grans com Xàtiva i Canals tenen els seus me-
canismes propis per a la promoció del turisme, 
però la resta de la comarca, que és molt gran i 
heterogènia encara no ha desenvolupat de for-
ma suficient aquesta activitat. 

En les dues últimes anualitats el PATE de la 
Costera-Canal de Navarrés no s’ha acollit a cap 
altre programa o actuació socioeconòmica sub-
vencionada pLABORA, al marge dels Projectes 
Experimentals aprovats. Els Ajuntaments sí 
que han pogut accedir a aquestes ajudes. A La 
Costera existeixen anualment entre 4 i 8 Tallers 
d’Ocupació, encara que a la Canal de Navarrés 
no existeix cap. Els Ajuntaments poden dispo-
sar de diversos tipus de programes d’ocupació 
com Avalem Joves, Empuju, Emcuju, Emcord, 
Emcorp, Emorga, etc., dedicats a la joventut, 
primeres ocupacions, aturats estacionals, pa-
rats de llarga duració o persones o col·lectius 
amb especials dificultats per a la inserció en el 
mercat laboral. Existeixen també ajudes de la 
Conselleria de Turisme i els projectes concedits 
al Grup d’Acció Local (GAL) Caroig, Xúquer i Ser-
ra Grossa (comarques de la Ribera Alta, Ribera 
Baixa, La Costera i Canal de Navarrés). La Man-
comunitat de la Canal de Navarrés té els seus 
propis programes de turisme i servei a domicili.   

El grau de relació entre els projectes del PATE 
i els Projectes Experimentals subvencionats 
per la GVA, amb altres projectes territorials 
realitzats per la resta d’actors és una assig-
natura pendent. El PATE de La Costera-Canal 
es va configurar perquè poguera participar el 
Grup d’Acció Local (GAL) Caroig, Xúquer i Serra 
Grossa, articulant-se el mateix territori. El PATE 
és més teòric perquè contracta personal per a 
qüestions formatives i d’ocupació, encara que 
no es poden fer inversions, mentre que el GAL 
si que disposa de subvencions per a atorgar-les 
als emprenedors que estan formats. El fet que 
en el mateix territori coexistisquen dues Man-
comunitats (Mancomunitat de la Costera-Ca-
nal i Mancomunitat de la Canal de Navarrés), el 

PATE de la Costera-Canal i el Grup d’Acció Local 
(GAL) Caroig, Xúquer i Serra Grossa suposa que 
a vegades cadascuna d’aquestes entitats vaja 
en una direcció, la qual cosa pot ser contrapro-
duent. Existeix descoordinació entre aquestes 
entitats, encara que els polítics que participen 
en totes elles siguen pràcticament els matei-
xos. No és clar com encaixar territorialment les 
actuacions que es duen a terme en cadascuna 
d’elles. 

2.2. Grau d’autonomia dels Acords i 
Pactes Locals en la definició del contingut 
dels Projectes Experimentals. Relacions 
entre Acord-Pactes, LABORA i Direccions 
Territorials de LABORA

En els projectes del PATE i els Projectes Experi-
mentals que s’estan desenvolupant en el terri-
tori els continguts i la seua orientació han sigut 
definits pels AEDL i els tècnics de les Manco-
munitats i el Grup d’Acció Local (GAL) Caroig, 
Xúquer i Serra Grossa, ja que són els encarre-
gats de dissenyar-los, després d’escoltar les 
propostes dels sindicats presents en el territori 
i els comerciants. Els polítics finalment són els 
que atorguen el vistiplau a les propostes que 
han realitzat els tècnics. 

No ha existit una negociació amb LABORA so-
bre el contingut dels Projectes Experimentals 
desenvolupats, ja que des del PATE Costera-Ca-
nal es realitza la proposta i des de LABORA es 
valora i es procedeix a la seua aprovació o de-
sestimació. En relació a si hi ha hagut canvis 
referent a això en el temps cal indicar que el 
Projecte Experimental aprovat en 2016 (“Crea-
ció d’oportunitats per a l’impuls d’activitats eco-
nòmiques d’impacte social en l’Àmbit del Turis-
me Rural Costera-Canal Navarrés”) estava més 
orientat cap al territori, mentre que en el segon, 
aprovat en 2017 i desenvolupat en 2018 (“Em-
prenedoria social i territorial a la comarca La 
Costera-Canal”) LABORA va condicionar perquè 
es fera sobre la base dels resultats que s’havi-
en obtingut en el diagnòstic territorial del PATE 
Costera-Canal. 

Els objectius que s’han perseguit amb els di-
versos Projectes Experimentals presentats en 
el PATE de La Costera-Canal han sigut els se-
güents:    

- La millora de la formació i de les compe-
tències tècniques i professionals d’aturats, 
treballadors, directius empresarials, d’al-
tres col·lectius o de la població en general.

- El desenvolupament de noves activitats 
productives.

- La millora de les fonts d’informació dels 
actors del territori 

- El foment de l’autoocupació.

- El foment de les iniciatives d’economia so-
cial i cooperativa.

- La modernització de les activitats produc-
tives existents (mentoring: assessorament 
d’empreses que funcionen a unes altres 
que no). 

- El desenvolupament o millora de l’associa-
cionisme en matèria socioeconòmica. 

- El desenvolupament o millora de les xarxes 
socials, polítiques i culturals.

- El desenvolupament o millora del sector de 
serveis avançats a les empreses, centres 
de formació, tecnològics i universitats.

- El desenvolupament de noves formes de 
relació entre actors diferents (Fòrums de 
participació general i Sectorial). 

- El desenvolupament de noves formes de 
relació entre persones pertanyents al ma-
teix col·lectiu.

- La confecció d’una pàgina web i un blog en 
el primer Projecte Experimental (“Creació 
d’oportunitats per a l’impuls d’activitats 
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econòmiques d’impacte social en l’Àmbit 
del Turisme Rural Costera-Canal Navar-
rés”), que s’ha mantingut en la segona 
anualitat.  

En els Projectes Experimentals presentats ha 
existit interacció amb LABORA, i més encara 
amb les seues Direccions Territorials, sobretot 
en l’organització de jornades i en el finança-
ment per als projectes. Des de la Mancomunitat 
de la Canal de Navarrés s’indica que les rela-
cions entre LABORA i el PATE i entre LABORA i 
les Mancomunitats haurien de tindre una base 
més fluida, ja que es tracta d’una subordinació 
a un finançament. Es considera des d’aquesta 
entitat més positiva la fórmula dels Convenis 
per al desenvolupament d’activitats conjuntes, 
ja que estan contemplats per la llei. Assenya-
len que per a projectes d’aquest tipus (experi-
mentals), en comptes d’obrir línies de subven-
ció molt limitades en el temps, potser era més 
efectiu la negociació de Convenis pluriennals 
o d’almenys 18 mesos de duració, perquè es 
poguera realitzar una programació adequada. 
Per la seua part des de la Mancomunitat de la 
Costera-Canal s’indica que les relacions entre 
LABORA i les seues Direccions Territorials i el 
PATE Costera-Canal són positives. 

Quant als suggeriments per a millorar aques-
tes relacions des de les Mancomunitats s’indica 
que els PATE tenen un problema d’estructura, 
al no estar definida. El PATE és virtual, ja que 
no tenen un director tècnic, ni administratius; 
només té una personalitat jurídica i un compte 
bancari. Això s’ha de suplir amb el personal de 
les Mancomunitats i quan es concedeix el pro-
jecte s’ha de contractar a tot el personal (ad-
ministratius, tècnics, etc.). La subvenció hauria 
de ser més duradora, ja que si s’estén només 
durant 5 o 6 mesos aqueix personal contractat 
cessa en la seua activitat. Si als diversos mesos 
es concedeix un altre projecte cal començar de 
nou tot el procés i sempre es comença de zero. 
En els moments en què el PATE està en letargia 
s’hauria de generar alguna eina o infraestructu-
ra perquè en aqueix període tinguera un funci-

onament mínim que permeta sostindre aqueixa 
estructura. Aquesta subvenció s’hauria d’esten-
dre més en el temps perquè en els escassos 
mesos que dura el projecte cal fer la convoca-
tòria, la baremació i selecció del personal i la 
contractació, a més de l’execució del projecte. 
També se sol·licita una mica més de tutelaje i 
que LABORA no pose únicament material humà 
sinó també elements físics, com a material i or-
dinadors, ja que normalment ho han d’aportar 
les Mancomunitats o algun Ajuntament.     

El contingut final del Projecte Experimental 
aprovat a la fi de l’any 2016 (“Creació d’opor-
tunitats per a l’impuls d’activitats econòmiques 
d’impacte social en l’Àmbit del Turisme Rural 
Costera-Canal Navarrés”) respon a la pròpia 
iniciativa dels actors locals del PATE de la Cos-
tera-Canal, per la qual cosa la participació de 
LABORA en aqueix contingut es limita només a 
suggerir quins són els temes més apropiats. El 
grau d’adequació del contingut d’aquest Projec-
te Experimental a les necessitats i problemes 
del territori ha sigut correcta. La Costera-Canal 
de Navarrés és un territori amb escassa indús-
tria, amb nombrosos pobles xicotets, d’interior, 
amb certa tradició d’atractiu turístic (en muni-
cipis com Montesa, Vallada, Moixent, la Font de 
la Figuera i tota la Canal de Navarrés). Per tant 
el desenvolupament de projectes que centren 
la iniciativa econòmica i formativa en aspectes 
de desenvolupament turístic s’ajusta a les ne-
cessitats d’aquest territori. Xàtiva i Canals són 
els municipis més grans i ja tenen una àmplia 
activitat turística. Tant a La Costera com a la 
Canal de Navarrés la formació no s’ajusta a les 
necessitats del territori, per la qual cosa es pro-
dueix en aquest espai una falta d’ocupabilitat i 
de formació. Convé, no obstant això, assenyalar 
que cadascun dels dos territoris, el de La Coste-
ra i el de la Canal de Navarrés, tenen unes sin-
gularitats i problemàtiques diferents. La Canal 
de Navarrés pateix un problema de despoblació 
que agreuja encara més la seua situació. 

2.3. Contingut dels Projectes Experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en 
la conformació, contingut i evolució dels 
mateixos

El fet de disposar d’un diagnòstic territorial ha 
influït en el Projecte Experimental aprovat en 
2017 (“Emprenedoria social i territorial a la co-
marca La Costera-Canal”), en incrementar-se 
la participació dels agents econòmics i socials 
en el procés de decisió sobre el tipus de pro-
jecte que s’havia de sol·licitar. Fins que no es 
concretat el PATE Costera-Canal i s’ha confecci-
onat el diagnòstic territorial no s’han reunit els 
diferents agents territorials (Ajuntaments, co-
merciants, empresaris i sindicats) per a veure 
quines són les accions a seguir en el territori. 
El PATE ha sigut positiu perquè es parle sobre 
les necessitats del territori i influeix en les dues 
Mancomunitats (Costera-Canal i Canal de Na-
varrés) i indirectament en el Grup d’Acció Lo-
cal (GAL) Caroig, Xúquer i Serra Grossa, ja que 
els actors són pràcticament els mateixos en els 
tres organismes. La realització del diagnòstic 
territorial ha d’influir en tots ells i indicar cap a 
on han de dirigir-se les actuacions en matèria 
d’ocupació, inversió i difusió. No obstant això, 
encara que s’haja elaborat el diagnòstic, és ne-
cessari que després existisquen inversions per 
a revitalitzar el territori. Vistes les necessitats 
que assenyala el diagnòstic territorial s’haurien 
d’abordar els canvis necessaris en el tema de 
l’ocupabilitat i la formació.   

El contingut final del Projecte Experimental 
aprovat a la fi de l’any 2017 (“Emprenedoria so-
cial i territorial a la comarca La Costera-Canal”) 
respon a la iniciativa dels propis actors locals 
del PATE de la Costera-Canal, per la qual cosa 
la participació de LABORA es limita només a 
una mera proposta sobre quins serien els te-
mes més apropiats. L’adequació dels contin-
guts d’aquest Projecte Experimental amb les 
necessitats i problemes del territori s’observen 
en el diagnòstic territorial, que reflecteix la falta 
d’ocupabilitat i de formació.  

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori i canvis recents   

El teixit productiu es caracteritza per l’elevat 
pes del sector serveis (67% de les ocupacions) i 
per l’escassa incidència del sector primari (6%). 
En el sector terciari les branques d’activitat més 
destacades són el comerç, la reparació de vehi-
cles a motor i motocicletes, l’educació, les acti-
vitats sanitàries i de serveis socials, l’Adminis-
tració pública, el transport i emmagatzematge i 
l’hostaleria. En el comerç els comerços tradici-
onals han disminuït, mentre que les franquícies 
i els supermercats s’han incrementat. El sector 
secundari representa el 27% del teixit productiu 
de la zona, sent les branques més destacades 
la indústria manufacturera (paper i cartó, mo-
ble, tèxtil, arques fúnebres) i la construcció. A 
la Canal de Navarrés els sectors d’activitat més 
representatius són l’agricultura i la indústria 
agroalimentària, on destaquen els municipis 
d’Énguera i Navarrés.  

El territori del PATE de la Costera-Canal es ca-
racteritza per unes taxes elevades de desocu-
pació. L’ocupació que existeix a la comarca de La 
Costera posseeix una major qualificació, mentre 
que el de la Canal de Navarrés és menys qualifi-
cat. Les persones que tenen un major nivell de 
formació a la Canal de Navarrés es treballaran 
fora quan poden, la qual cosa repercuteix nega-
tivament en el problema de la despoblació. A La 
Costera aquesta fugida de persones qualifica-
des està començant a ocórrer, la qual cosa pot 
ser un problema per al futur. 

3.2. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats individuals dels actors (aturats, 
ocupats, directius, etc.) del territori      

En els Projectes Experimentals aprovats en 
2016 (“Creació d’oportunitats per a l’impuls 
d’activitats econòmiques d’impacte social en 
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l’Àmbit del Turisme Rural Costera-Canal Navar-
rés”) i 2017 (“Emprenedoria social i territorial 
a la comarca La Costera-Canal”) es van formar 
reunions sectorials per les quals es crea un 
Fòrum de participació. En el primer Projecte 
Experimental es crea una pàgina web, que ha 
romàs per al segon. En el segon Projecte Ex-
perimental es va celebrar una jornada final en 
forma de Fira, on es van exposar els diferents 
productes que ofereix el territori (agroalimen-
taris i d’artesania). 

Els continguts vinculats a la millora de les com-
petències personals en els Projectes Experi-
mentals han sigut la realització de cursos de 
formació, la recepció d’assessorament sobre 
les oportunitats d’ocupació i la millora de les 
seues possibilitats de relació laboral i el reforç 
de l’associacionisme. Els principals beneficiaris 
han sigut les persones desocupades i els em-
prenedors. El primer va servir també perquè les 
Administracions públiques obtingueren consci-
ència de les necessitats del territori. El repar-
timent dels fons dels Projectes Experimentals 
entre els municipis no s’ha efectuat seguint cap 
criteri, ja que han sigut accions extensives al 
territori del PATE. 

Els participants en els Projectes Experimen-
tals han millorat els contactes i les relacions 
estratègiques per a l’accés a la informació 
rellevant i a la resolució de problemes. Al 
mateix temps ha millorat la competitivitat de 
les empreses participants i s’ha promogut la 
interacció entre aquestes, mitjançant con-
tactes i relacions per al desenvolupament de 
l’activitat productiva. Entre els beneficiaris 
dels programes el percentatge de dones està 
entre el 20 i el 40%, ja que en el sector agrí-
cola hi ha una major presència masculina. 
Els perfils d’edats més destacades en el grup 
són persones de mitjana edat. Els joves estan 
escassament implicats i no solen participar 
en els Programes Experimentals. La majoria 
dels beneficiaris solen ser de nacionalitat es-
panyola. El nivell d’estudis de les persones 
beneficiàries sol ser mitjà. 

No s’ha dut a terme un procés de selecció dels 
beneficiaris, ja que els Programes Experimen-
tals estan dirigits a la població en general. No 
obstant això, els actors afectats més directa-
ment quant a la millora de les competències 
són les persones desocupades, les dones, els 
joves, les associacions del territori i les empre-
ses. El grau de millora de les competències dels 
beneficiaris és mig-alta. Es va realitzar un men-
toring entre empreses, on les que funcionen bé 
tutoritzen a aquelles que tenen dificultats. Tam-
bé es va efectuar una jornada sobre plans de 
viabilitat. Amb el desenvolupament dels Projec-
tes Experimentals es produeix un fiançament 
del sentit de pertinença al territori, i una major 
sensibilitat cap a la importància del desenvolu-
pament sostenible. 

3.3. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives o de la millora de les 
existents en el territori 

Els Projectes Experimentals s’han dirigit a pro-
moure el desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives i a la millora de les acti-
vitats existents en el territori, ja que el primer 
d’ells estava dedicat, entre altres aspectes, als 
allotjaments rurals. En el segon s’interrelacio-
nen els guies turístics amb alguns restaurants 
i amb productors de vi, cervesa o mel, perquè 
d’aquesta manera les visites guiades puguen 
veure aquestes activitats i posteriorment anar 
a aquests establiments. 

Amb els Projectes Experimentals les Admi-
nistracions Públiques i la resta d’actors parti-
cipants, han posat l’èmfasi tant en la creació 
de noves activitats productives com en la di-
versificació i millora de les ja existents. Enca-
ra s’està en la fase on es realitzen diagnòstics 
territorials, però s’utilitzen de forma escassa 
eines com a Plans Directors o Plans Estratè-
gics, pel fet que la majoria d’Ajuntaments te-
nen una grandària reduïda. Els sindicats i les 
associacions empresarials podrien indicar les 
necessitats existents en el territori, però el seu 

nivell de participació és molt baix. És cert, no 
obstant això, que aquests programes han servit 
perquè els actors del territori siguen més rei-
vindicatius. Per exemple, existeix una Escola de 
Gastronomia a Énguera, però es reclama que hi 
haja una a Xàtiva. El mateix ocorre amb el mò-
dul agroforestal de Formació Professional exis-
tent a Navarrés, ja que es demanda un a Vallada 
o Moixent. Existeixen diferències en l’èmfasi i en 
els objectius perseguits pels diferents actors, 
però es tracten de resoldre mitjançant la dis-
cussió i la cerca de punts en comú.

El grau de novetat de les activitats productives 
vinculades als Projectes Experimentals respec-
te a la base econòmica preexistent és mitjana. 
L’esforç que han realitzat els promotors per a 
aconseguir la participació dels actors és mit-
jana-alta. Per a augmentar la participació han 
convocat nombroses reunions amb els benefi-
ciaris, sempre amb continguts diversificats per 
a atraure la seua atenció i interés. El grau de 
capacitat per a connectar amb la població local 
per part de les iniciatives productives vincula-
des als programes és mitjana. Es participava 
més a nivell d’associacions o d’empreses, que 
les persones individualment.  

3.4. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament del sector periproductiu 
o activitats de suport al sistema productiu 
(empreses de serveis avançats, universitats 
i centres tecnològics, de formació i 
d’investigació, etc.) del territori 

L’elaboració i el desenvolupament dels Projec-
tes Experimentals s’han efectuat pels propis 
tècnics de la Mancomunitat Costera-Canal, per 
la qual cosa no s’han recolzat en cap empresa 
local especialitzada en desenvolupament local, 
assessorament, serveis informàtics o serveis a 
les empreses. Aquests projectes no comporten 
el desenvolupament directe o indirecte d’activi-
tats del terciari avançat, encara que si que com-
porten la realització d’activitats o relacions amb 
centres de Formació Professional del territori. 
Aquestes relacions poden qualificar-se com a 

formals. No s’han produït activitats o relacions 
directes o indirectes amb centres tecnològics i 
d’investigació, ni amb les universitats.   

3.5. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals 
i informals definitòries del capital social i 
relacional internes i externes al territori

Els Projectes Experimentals han suposat una 
revitalització de l’associacionisme i una inten-
sificació de les relacions entre associacions 
del territori relativament important. Aquest 
impacte ha consistit en l’establiment de noves 
relacions entre associacions, ja que anterior-
ment aquests vincles eren quasi inexistents. Ha 
ocorregut tant per a les associacions culturals, 
recreatives, solidàries o polítiques, com per a 
les socioeconòmiques, empresarials, sindicals 
o de tècnics. La mobilització i les noves formes 
d’actuació integral d’aquestes associacions del 
territori del PATE han sigut mig-baixes a l’hora 
d’aconseguir oferir noves oportunitats d’ocu-
pació, d’integració i de participació social per 
a les persones i col·lectius locals amb majors 
dificultats d’accés a l’ocupació i majors riscos 
d’exclusió social.  

Com a conseqüència dels Projectes Experi-
mentals s’intensifiquen de forma mitjana-alta 
les relacions informals en general, tant entre 
persones socialment afins com entre persones 
diferents, en l’àmbit soci-polític-cultural i en el 
socioeconòmic. A més, es produeix una intensi-
ficació de grau mitjà en les relacions socioeco-
nòmiques i culturals amb altres territoris, com 
la Ribera Alta o la Vall d’Albaida. Aquesta inten-
sificació té lloc a nivell autonòmic, tant amb uns 
altres PATE com amb altres entitats, empreses 
i organismes, i consisteix en l’intercanvi de co-
neixement i informació. 

3.6. Contribució dels Projectes Experimentals 
a la generació d’innovacions en el territori  

Com a conseqüència dels Projectes Experimen-
tals desenvolupats no s’ha produït, en el territo-
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ri que abasten aquests projectes, cap mena de 
procés d’innovació digne d’esment, pel fet que 
encara s’està en una fase més teòrica, basada 
en els resultats obtinguts en els diagnòstics 
territorials. 

4. GRAU DE PARTICIPACIÓ DE SINDICATS, 
PATRONAL I ALTRES ACTORS DE LA SOCIETAT 
CIVIL EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS

En la definició dels Projectes Experimentals 
han participat els Ajuntaments, els Sindicats i 
els empresaris, encara que qui realment la rea-
litza són els tècnics contractats i els AEDL de la 
Mancomunitat de la Costera-Canal, amb l’apro-
vació dels polítics. L’execució s’efectua pels tèc-
nics contractats directament per a la seua rea-
lització, a més dels tècnics de la Mancomunitat 
de la Costera-Canal. El seguiment correspon 
als tècnics que s’han encarregat d’executar els 
projectes. En la posada en marxa i desenvolu-
pament d’aquests projectes ha existit una defi-
nició i distribució clara de les responsabilitats i 
tasques de les entitats i persones participants, 
com a conseqüència, en gran manera, de l’escàs 
temps d’execució existent. La responsabilitat 
del seguiment de l’execució dels projectes re-
queia sobre la Directora Tècnica del Pacte Terri-
torial Costera-Canal (AEDL de la Mancomunitat 
de la Costera-Canal). En el marc dels Projectes 
Experimentals els mecanismes de coordinació 
entre els diferents actors territorials corres-
ponien a un grup de treball format pels tècnics 
que executaven el projecte i els diferents AEDL 
dels municipis. 

La interacció amb els empresaris, els sindicats 
i altres associacions ha contribuït a la fixació 
dels objectius dels Projectes Experimentals. La 
relació que guarden els objectius d’aquests pro-
jectes amb la planificació territorial del PATE de 
la Costera-Canal de Navarrés és alta. Des de la 
Mancomunitat de la Canal de Navarrés s’indica 
que els PATE es creen a través d’unes subvenci-
ons ajustades a uns terminis molt determinats, 
per la qual cosa no se sap si en els moments en 
què no hi ha projectes es realitza una reflexió i 

una anàlisi sobre quins són les necessitats re-
als del territori sobre el qual s’actuarà.    

La Mancomunitat de la Costera-Canal agrupa 
els municipis de La Costera, i tres de la Canal 
de Navarrés (Énguera, Bolbait i Quesa), mentre 
que la Canal de Navarrés compta només amb 
els municipis d’Estubeny, Anna, Xella, Navarrés 
i Bicorb. Com finalment no es va poder formar 
un PATE específic de la Canal de Navarrés la 
Mancomunitat de la Canal de Navarrés es va in-
corporar posteriorment al PATE Costera-Canal. 
Circumstància que va suposar que en aquestes 
dues primeres anualitats haja tingut escassa 
influència en el disseny i l’execució dels Projec-
tes Experimentals, ja que han sigut desenvolu-
pats des de la Mancomunitat Costera-Canal. 

5. VALORACIÓ FINAL DELS ACTORS DEL 
PATE DELS ASPECTES A MILLORAR EN ELS 
PROJECTES EXPERIMENTALS I DEL SEU 
IMPACTE TERRITORIAL     

Segons els actors del PATE es poden realitzar 
diverses millores en el disseny i definició dels 
Plans Experimentals. S’ha de partir d’una ne-
gociació i un diàleg entre els actors que execu-
ten el PATE i LABORA. També ha d’haver-hi més 
participació dels agents socials i, al seu torn, 
una major continuïtat en el temps dels projec-
tes, ja que la duració actual és massa curta. 
Així mateix, és necessari adaptar el contingut 
dels projectes a les necessitats del territori en 
matèria de formació, en funció dels mòduls que 
serien més adequats d’implantar, en coordina-
ció amb els centres educatius de Formació Pro-
fessional. Les millores que s’han d’introduir en 
el disseny i definició dels Plans Experimentals 
han de provindre de tots els actors implicats, 
com LABORA, el PATE de La Costera-Canal, les 
organitzacions sindicals i empresarials. Es re-
clama una major interacció amb les Direccions 
Territorials de LABORA. 

Els impactes o resultats dels Projectes Experi-
mentals sobre el territori en general són posi-
tius, ja que juntament amb el PATE i el diagnòstic 

territorial han servit perquè els polítics s’ado-
nen que cal treballar conjuntament en un ter-
ritori de 90.000 habitants, més enllà de l’àmbit 
local de cadascun dels Ajuntaments. Aqueixos 
impactes positius haurien de tindre, segons els 
tècnics del PATE, un major seguiment econòmic 
i laboral, ja que encara que que en el diagnòstic 
territorial es posen de manifest les necessitats 
del territori han de produir-se les inversions de 
capital adequades per a poder cobrir-les. 

En els pròxims anys haurien d’aflorar altres im-
pactes sobre els destinataris i el territori, com 
a conseqüència dels Projectes Experimentals 
desenvolupats. Alguns d’aqueixos impactes 
haurien de ser els següents: 1- Que les perso-
nes visualitzen que sectors econòmics con el 
turisme són interessants, i que si es formen en 
ells podran disposar d’oportunitats de negoci; 
2- Que els empresaris s’adonen que de les pos-
sibilitats que posseeix el sector turístic; 3- Que 
els Ajuntaments i els sindicats es dedicaren a 
orientar la Formació Professional cap als sec-
tors econòmics amb més demanda; 4- Que els 
actors amb iniciatives en matèria territorial 
aconseguisquen que hi haja una millora en les 
organitzacions socials, ja que el nombre d’asso-
ciacions, tant d’empresaris, com en general és 
escassa en el territori. 

El que ha d’aconseguir-se per a un futur és que 
el PATE funcione de forma autònoma i no sola-
ment en el període que és subvencionable. El 
que indiquen els actors del PATE és que el Pacte 
Territorial poguera tindre un centre propi, que 
s’utilitzara com coworking per a associacions 
d’empresaris i que a més servira per a realit-
zar cursos de formació i altres línies d’actuació. 
Hauria d’invertir-se perquè el PATE poguera tin-
dre personal propi contractat, a més d’una in-
fraestructura pròpia, per a no haver d’utilitzar, 
com es produeix actualment, la de les Manco-
munitats o els Ajuntaments. 

Els objectius marcats inicialment en els Projec-
tes Experimentals s’han complit, però només 
parcialment, en haver faltat temps en l’exe-

cució, infraestructures i tecnologia. L’objectiu 
inicial del PATE Costera-Canal era que des del 
punt de vista polític els territoris de La Costera 
i la Canal de Navarrés es posen d’acord sobre 
les qüestions que han de realitzar conjunta-
ment. Això s’ha complit, però els Projectes Ex-
perimentals necessiten més temps de desen-
volupament. En el segon Projecte Experimental 
(“Emprenedoria social i territorial a la comarca 
La Costera-Canal”) ha sobrat diners per a la 
inversió de personal, però no s’ha cobert per 
la falta de temps per a l’execució del projecte 
i per la falta d’infraestructura per a acollir-los. 
Un efecte inesperat que han generat aquests 
projectes ha sigut que algunes persones que no 
confiaven en els seus possibles beneficis han 
acabat creient en aquests. 

Els Projectes Experimentals no han aprofitat al 
màxim els recursos, ja que la seua estructura, 
tal com estan organitzats, és ineficient, perquè 
es concedeixen per a un termini molt curt de 
temps (4 o 5 mesos). En aqueix període s’ha de 
fer prèviament la selecció del personal, tràmit en 
el qual ja s’empren mes i mig o dos mesos, per 
la qual cosa el termini d’execució del projecte 
és mínim. La ineficiència no deriva dels recur-
sos humans, del personal contractat en els pro-
jectes, sinó de la seua pròpia estructura, que no 
permet una autonomia ni tècnica ni financera. La 
infraestructura ha quedat a càrrec de les Manco-
munitats o Ajuntaments, que han aportat el que 
han pogut, per la qual cosa en aquest aspecte ha 
existit una falta de mitjans. Els resultats obtin-
guts són en la seua major part atribuïbles a les 
activitats concretes del Projecte Experimental. 

Els beneficiaris dels Projectes Experimentals 
tenen una valoració positiva d’aquests, perquè 
s’ha aconseguit mobilitzar als actors del ter-
ritori i s’han organitzat nombroses reunions. 
Com a entitat beneficiària les Mancomunitats 
i el Pacte Territorial tenen una valoració dels 
Plans Experimentals mitja-baixa, ja que l’es-
cassetat de temps fa que falte reflexió i anàlisi 
en aquests. El PATE hauria de treballar els 12 
mesos de l’any, almenys en els seus òrgans de 
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direcció i en l’administració, per a poder dur a 
terme adequadament les fases inicials de re-
flexió, per a conéixer les necessitats concretes 
del territori. 

Els principals èxits dels Projectes Experimen-
tals han sigut poder estructurar una visió 
econòmica i de desenvolupament de dues co-
marques conjuntament, en l’àmbit del PATE, 
no solament des del punt de vista polític, sinó 
també empresarial i sindical; i d’altra banda, el 
poder posar-los en funcionament i executar-los 
en uns terminis de temps molt limitats. 

Els principals inconvenients són que la partici-
pació dels agents socials ha de ser més intensa, 
sobretot per part dels sindicats i de les associ-
acions empresarials, que han de mostrar més 
interés i més presència; i la seua durabilitat en 
el temps, perquè el personal encarregat d’exe-
cutar-lo no vaja i vinga en funció de la subven-
ció temporal. 

En cas d’haver de repetir els Programes Ex-
perimentals es deixarien igual la major part 
dels seus aspectes, perquè la seua orientació 
i enfocament és correcte. El bàsic és canviar la 
seua duració. També es podrien incrementar 
les línies d’actuació, establint unes accions per 
al territori de La Costera i unes altres per a la 
Canal de Navarrés, ja que tenen singularitats i 
problemàtiques diferents. En el Projecte Experi-
mental aprovat en 2016, titulat “Creació d’opor-
tunitats per a l’impuls d’activitats econòmiques 
d’impacte social en l’Àmbit del Turisme Rural 
Costera-Canal Navarrés”, va generar 7 ocupa-
cions per als tècnics que havien de desenvo-
lupar-ho, mentre que per a l’aprovat en 2017, 
denominada “Emprenedoria social i territorial a 
la comarca La Costera-Canal”, es van contractar 
9 o 10 persones. En l’actualitat l’única persona 
que continua contractada és el coordinador 
dels Projectes. 

Les propostes per a millorar l’aplicabilitat seri-
en: 1- Que aquests projectes funcionaren per 
mediació de Convenis i amb períodes mínims 

de 18 o 24 mesos; 2- Que existira una major re-
lació i implicació de les Universitats i els centres 
de Formació Professional, exigint que s’implan-
ten els mòduls necessaris per a cadascun dels 
territoris, distingint entre La Costera i la Canal 
de Navarrés, perquè cada territori té les seues 
particularitats. La Canal de Navarrés, que acusa 
més el problema del despoblament, hauria de 
tindre una atenció especial. 

Encara que es podria haver realitzat un altre ti-
pus de projecte la falta de temps per a la seua 
preparació i petició (va haver-hi només 10 dies 
per a presentar la sol·licitud) ho va impedir. A 
més, el Projecte Experimental sol·licitat en 2017 
(“Creació d’oportunitats per a l’impuls d’activi-
tats econòmiques d’impacte social en l’Àmbit 
del Turisme Rural Costera-Canal Navarrés”) es-
tava ajustat al que demandava el territori, se-
gons les necessitats que s’havien detectat en el 
diagnòstic territorial.   

En resum, cal assenyalar que els Projectes 
Experimentals són difícils d’executar perquè 
depenen de la contractació de tècnics per a 
un projecte determinat. Aquest procés de con-
tractació costa uns dos mesos, per la qual cosa 
el termini real per a implementar el projecte 
és de només 4 o 5 mesos, per la qual cosa a 
penes queda temps per a justificar-ho. Es perd 
més energia en la justificació per a poder re-
bre la subvenció per la despesa realitzada, que 
a desenvolupar el contingut del propi projecte. 
És molt difícil que els Projectes Experimentals 
es puguen realitzar només en 3 o 4 mesos, per 
la qual cosa no s’obté tot el rendiment que es 
podria.  

6. VALORACIÓ FINAL DELS AUTORS DE 
L’ESTUDI SOBRE ELS ASPECTES A MILLORAR 
EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS, SOBRE 
EL SEU IMPACTE TERRITORIAL I SOBRE 
POSSIBLES MILLORES A INTRODUIR EN EL 
DISSENY I EXECUCIÓ DELS MATEIXOS

El PATE (Acord i Pacte Territorial per l’Ocupació) 
de La Costera-Canal ha tingut la dificultat d’in-

tegrar un territori format per dues comarques 
diferents, en el qual actuen dues Mancomuni-
tats de municipis diferents. La Canal de Navar-
rés va voler al principi fer el seu propi PATE i així 
es va sol·licitar, però no es va aconseguir per la 
falta de suports dels Sindicats. En denegar-se 
es va debatre sobre si integrar-se en el PATE 
de la Costera, i quan va decidir fer-se a primera 
anualitat està pràcticament vençuda. Per a la 
Mancomunitat de la Canal de Navarrés va con-
siderar que hi havia diversos projectes que se 
solapaven, ja que estaven desenvolupant el Pla 
Director de Turisme de la Canal de Navarrés, fi-
nançat íntegrament per fons propis de la Man-
comunitat. En executar-se de forma simultània 
no va haver-hi un feedback d’informació entre 
ells. La Mancomunitat de la Canal de Navarrés 
no va participar en el disseny d’aquest primer 
Projecte Experimental. Només els municipis 
d’Énguera, Bolbait i Quesa van rebre alguna 
ajuda d’aquest, en formar part de la Mancomu-
nitat de la Costera-Canal. En la primera anua-
litat la Mancomunitat de la Canal de Navarrés 
va participar en la realització d’enquestes per al 
diagnòstic territorial, però no en el disseny del 
Projecte Experimental ni en la contractació dels 
tècnics que l’executaven. 

En la segona anualitat la Mancomunitat de la 
Canal de Navarrés ja forma part de forma ofici-
al del PATE de la Costera-Canal, des de l’estiu de 
2018, encara que el nivell d’informació i partici-
pació en el disseny del segon Pla Experimental 
va ser molt baix. Fins al moment les relacions 
entre les dues Mancomunitats de la Costera-Ca-
nal i de la Canal de Navarrés no han sigut prou 
fluides. Falta un treball previ entre totes dues 
per a dissenyar bé els Projectes Experimentals 
que es vagen a sol·licitar en el futur, de manera 
que siguen convenients i adequats per als seus 
territoris. 

Una altra de les dificultats que han tingut els 
Plans Experimentals ha sigut l’existència prèvia 
de diversos Plans de turisme en aqueix territori, 
que fins i tot es van solapar en el temps. Entre 
ells destaca el Pla Director de Turisme de la Ca-

nal de Navarrés (excepte Énguera), realitzat, per 
part dels municipis de la Mancomunitat de la 
Canal de Navarrés, de forma simultània amb el 
primer Projecte Experimental aprovat en 2016 
(“Creació d’oportunitats per a l’impuls d’activi-
tats econòmiques d’impacte social en l’Àmbit 
del Turisme Rural Costera-Canal Navarrés”) i 
que va executar la Mancomunitat Costera-Ca-
nal. El fet de realitzar diversos projectes amb 
la mateixa temàtica, enfocats únicament cap al 
turisme, pot ser repetitiu i contraproduent, per 
la qual cosa es podien haver diversificat cap a 
altres activitats productives, fins i tot integrant 
en els mateixos al turisme.        

En l’àmbit geogràfic del PATE de la Costera-Ca-
nal actuen diversos organismes (Mancomunitat 
de la Costera-Canal, Mancomunitat de la Canal 
de Navarrés, Grup d’Acció Local Caroig, Xúquer 
i Serra Grossa i el propi Acord Territorial per 
l’Ocupació), encara que els actors siguen pràc-
ticament els mateixos. El fet que se solapen 
diverses entitats en el mateix espai territorial 
genera una certa confusió, la qual cosa a vega-
des suposa que existisca un desconcert sobre 
les accions i iniciatives que proposen cadas-
cuna d’elles. La conseqüència és que existeix 
una falta d’articulació entre els territoris de La 
Costera i la Canal de Navarrés. Les dues comar-
ques tenen característiques diferents, per la 
qual cosa les problemàtiques són diferents, per 
la qual cosa qualsevol política d’ocupació ha de 
tindre-les presents. 

L’Ajuntament de Canals no es troba inclòs en el 
PATE de la Costera-Canal per iniciativa pròpia, per 
la qual cosa s’hauria d’intentar la seua integració, 
ja que es tracta del segon municipi amb major po-
blació i que posseeix un important pes específic 
en l’economia comarcal. Aquest un dels aspectes 
a millorar en les futures accions que emprenga el 
PATE, en les quals s’inclouen els Projectes Experi-
mentals que es puguen sol·licitar. 
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A) Fitxes dels Projectes Experimentals del PATE de La Costera-Canal de Navarrés: 2

Títol Projecte Experimental Creació d’oportunitats per a l’impuls d’activitats econòmiques 
d’impacte social en l’Àmbit del Turisme Rural Costanera-Canal 
Navarrés

Data Octubre 2016- Setembre 2017

PATE Pacte Territorial per l’Ocupació Costera-Canal

Municipis participants Barxeta, Cerdà, Genovés, l’Alcudia de Crespins, la Font de la Figue-
ra, la Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Lloc Nou d’En Feno-
llet, Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, 
Torrella, Vallada, Vallés, Xàtiva, Bolbaite, Enguera i Quesa

Objectius - Dinamització de les empreses d’impacte social en l’àmbit del tu-
risme rural
- Vinculació dels agents de desenvolupament local (AEDL) en la 
creació d’empreses de turisme rural
- Detecció de nous sectors d’emprenedoria mitjançant el segui-
ment dels productes agroalimentaris i els productors

Línies de actuació 1- Creació d’un espai web on s’aborde la promoció del patrimoni, 
la cultura, els paisatges i els productes agroalimentaris de qualitat 
i on es recullen els recursos territorials turístics de cadascuna de 
les poblacions, així com els comerços i productes més represen-
tatius 
2- Elaboració d’una base de dades de les empreses i comerços del 
territori 

Entitat coordinadora Mancomunitat La Costera-Canal

Títol Projecte Experimental Emprenedoria social i territorial en la comarca La Costera-Canal

Data Octubre 2017- Setembre 2018

PATE Pacte Territorial per l’Ocupació Costera-Canal

Municipis participants Barxeta, Cerdà, Genovés, l’Alcudia de Crespins, la Font de la Figuera, 
la Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Lloc Nou d’En Fenollet, 
Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torre-
lla, Vallada, Vallés, Xàtiva, Bolbaite, Enguera, Quesa, Anna, Bicorp, 
Chella, Estubeny i Navarrés

Objectius - Adaptació de l’oferta formativa amb la finalitat de millorar l’ocu-
pabilitat de la població desocupada, creant estratègies i eines co-
munes que milloren l’eficàcia de la mateixa adequant-se a les prin-
cipals necessitats reals de les ofertes de treball
- Implementar projectes empresarials innovadors en sectors es-
tratègics en el desenvolupament comarcal (turisme alternatiu, 
agricultura ecològica, salut, gestió del medi natural, etc.) 
- Potenciar la creació i consolidació de noves empreses, especial-
ment d’economia social
- Manteniment i creixement de les empreses actuals

Línies de actuació 1) Consultoria per al desenvolupament de l’estratègia de promoció 
dels negocis en Internet.
2) Accions per a la millora de la visibilitat de la persona emprene-
dora en l’àmbit empresarial.
3) Itineraris de formació sobre creativitat, innovació i noves tecno-
logies.
4) Processos de mentoring per empreses participants.
5) Campanya de crowdfounding.
6) Networking i xarxes d’emprenedors.
7)Potenciació del Fòrum Territorial d’emprenedoria i innovació

Entitat coordinadora Mancomunitat La Costera-Canal
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 

PROJECTES EXPERIMENTALS

PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ 

CAMP DE TÚRIA

Sandra Mayordomo i Jorge Hermosilla 
Universitat de València
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1. INTRODUCCIÓ

L’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Co-
merç i Treball, publicada en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana de 2 d’agost de 2016, es-
tableix les bases reguladores del programa de 
foment dels acords territorials en matèria d’ocu-
pació i desenvolupament local en la Comunitat 
Valenciana. Durant el mes de setembre de 2016, 
la Mancomunitat Camp de Túria i LABORA van 
signar l’Acord Territorial d’Ocupació (PATE) per 
a aquesta comarca. Està constituït per 17 mu-
nicipis: Benaguasil, Benissanó, Bétera, Casinos, 
Domenyo, Gàtova, L’Eliana, Llíria, Loriguilla, Ma-
rines, Nàquera, Olocau, La Pobla de Vallbona, Ri-
ba-roja de Túria, Sant Antoni de Benaixeve, Serra 
i Vilamarxant. El document va ser subscrit pels 
principals agents socials i econòmics del terri-
tori, amb la finalitat de fomentar l’ocupabilitat i 
abordar la problemàtica de la desocupació de 
manera coordinada des de la Mancomunitat 
Camp de Túria. Els Projectes Experimentals im-
plementats en el PATE han sigut “coaching per a 

la millora de l’ocupabilitat”, aprovat en la convo-
catòria de 2016, i “Foment i millora de l’ocupabi-
litat”, de la convocatòria de 2017. 

El Projecte Experimental denominat “coaching 
per a la millora de l’ocupabilitat” desenvolupa 
diverses actuacions dirigides a la promoció 
econòmica i social de la comarca. Amb l’ob-
jecte de la seua implementació, la Mancomu-
nitat va sol·licitar el 3 de novembre de 2016 
la subvenció destinada a fomentar els acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvo-
lupament local en la Comunitat Valenciana. 
La convocatòria correspon a la resolució de 
13 d’octubre de 2016, del director general del 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació, publi-
cada en el DOGV de 19 d’octubre de 2016. La 
subvenció va ser concedida el 30 de desembre 
de 2016 i el Projecte Experimental es va de-
senvolupar entre el 19 de desembre de 2016 i 
el 30 de setembre de 2017.

En la segona convocatòria, després dels resul-
tats obtinguts en el primer Projecte Experimen-
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tal i de les conclusions extretes del diagnòstic 
territorial, es va sol·licitar el 5 d’octubre de 2017 
la subvenció destinada al desenvolupament del 
segon Projecte Experimental, “Foment i millora 
de l’ocupabilitat”. La convocatòria de la subven-
ció correspon a la resolució de 22 de setembre 
de 2017, del director general del Servei Valen-
cià d’Ocupació i Formació, i va ser publicada en 
el DOGV de 28 de setembre de 2017. El Projecte 
Experimental va ser desenvolupat entre l’1 de 
desembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018.

2. L’AVALUACIÓ COM A PROCÉS

2.1. Origen de l’Acord o Pacte Territorial i 
inserció dels Projectes Experimentals en els 
PATE

El PATE va ser signat el 27 de setembre de 2016 
amb l’objectiu de desenvolupar les iniciatives de 
Avalem Territori de LABORA. En l’acte de constitu-
ció van estar presents els signants de l’acord, així 
com els alcaldes, regidors i agents d’ocupació i 
desenvolupament local (AEDL) dels municipis que 
conformen la Mancomunitat Camp de Túria. En 
aquest sentit, l’Acord compta amb el suport dels 
sindicats CCOO PV i UGT PV, els representants po-
lítics dels 17 consistoris de la Mancomunitat, les 
associacions d’empresaris i comerciants, així com 
l’Associació de Treballadors Autònoms. Aquestes 
entitats s’han unit sota la plataforma de la Man-
comunitat, que actua com a centre neuràlgic i 
vertebrador que articula i coordina el PATE, i en el 
qual es desenvolupen les polítiques i estratègies 
d’ocupació més rellevants. Els esmentats orga-
nismes van fixar els següents objectius priorita-
ris, i es van comprometre a compartir recursos, 
col·laborar i treballar de forma conjunta per a la 
seua consecució: l’ocupació i la formació de de-
mandants d’ocupació i de treballadors en actiu; la 
promoció econòmica del territori; la vertebració i 
corresponsabilitat territorial; i l’observació, inves-
tigació i innovació en processos de desenvolupa-
ment local.

Les entitats participants i els signants de l’acord 
són:

- Mancomunitat Camp de Túria. Presidenta
- Unió General de Treballadors-PV. Secretà-

ria Territorial Intercomarcal
- Comissions Obreres del PV. Secretari Gene-

ral Comarques d’Interior
- Federació de Comerç de Llíria. President
- Associació de Comerciants de Bétera. 

President
- Agrupació Empresarial L’Eliana-Camp de 

Túria. President
- Associació de Comerciants de La Pobla de 

Vallbona. President
- Associació de Comerciants i Professionals 

de Vilamarxant. President
- Empresaris de Benaguasil. President
- Associació Comerç i Empresa de Benissa-

nó. President
- Viu L’Eliana. President
- Associació de Treballadors Autònoms. 

President
- Associació de Comerciants i Empresaris de 

Nàquera. President
- ACOPRASAB. President

Com s’ha esmentat anteriorment, el PATE ha 
desenvolupat dos Projectes Experimentals, 
denominats “coaching per a la millora de l’ocu-
pabilitat” i “Foment i millora de l’ocupabilitat”. 
El primer va ser aprovat en la convocatòria de 
2016 i els seus objectius més significatius con-
templen la millora de l’ocupabilitat, la inserció 
en l’àmbit laboral, la promoció de l’emprene-
doria i la millora de la situació en el mercat de 
treball. El personal contractat inicialment per a 
l’execució d’aquest pla van ser 9 tècnics i 2 per-
sones de suport. El Projecte Experimental “Fo-
ment i millora de l’ocupabilitat” va ser aprovat 
en la convocatòria de 2017 i suposa una con-
tinuació al primer pla. Es tracta d’un projecte 
innovador en l’àmbit de l’ocupació, l’emprene-
doria i el desenvolupament local, en el qual es 
van contractar 9 tècnics i 3 persones de suport.

A més dels Projectes Experimentals assenya-
lats, en el territori del PATE es desenvolupen 
altres programes o actuacions socioeconòmi-
ques subvencionades pLABORA, com els EM-

CUJU (programa de subvencions destinat a la 
contractació de persones joves qualificades per 
entitats locals, en el marc del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil), els EMPUJU (programa de 
subvencions per a la contractació de persones 
joves per entitats locals, en el marc del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil) o les subvenci-
ons destinades a finançar el manteniment dels 
AEDL. El grau de relació entre els Projectes Ex-
perimentals desenvolupats amb altres projec-
tes territorials assumits per la resta d’actors és 
significatiu, com a conseqüència de les intenses 
relacions existents i les xarxes creades. El PATE 
constitueix un projecte complementari a la res-
ta dels desenvolupats en el territori, i la Manco-
munitat actua com a entitat coordinadora de les 
accions implementades.

2.2. Grau d’autonomia de les Acords i 
Pactes Locals en la definició del contingut 
dels Projectes Experimentals. Relacions 
entre Acord-Pactes, LABORA i Direccions 
Territorials de LABORA

Els continguts i orientació del PATE i els Pro-
jectes Experimentals han sigut definits princi-
palment pels diferents actors socioeconòmics 
del territori, però després d’escoltar els sug-
geriments de LABORA quant als temes més 
apropiats i elegibles. En l’inici del primer pro-
jecte, la Mancomunitat va presentar una pro-
posta d’actuacions basades en la informació i 
els suggeriments aportats per diversos agents 
de la comarca, com els Ajuntaments, els AEDL, 
les associacions o els sindicats. Es van realitzar 
diverses reunions i es van consensuar les acci-
ons a realitzar. Aquesta entitat va realitzar tam-
bé nombroses consultes al LABORA a fi d’orien-
tar les actuacions de la manera més adequada, 
ja que el marc i les accions resultaven noves. 
Per exemple, al principi el pla contenia una po-
tent línia de treball vinculada amb la formació 
en competències digitals, que constitueix una 
àrea demandada pels agents socioeconòmics 
del territori. No obstant això, LABORA va sug-
gerir que aquest camp tinguera una menor 
incidència en el PATE pel fet que existeixen di-

verses subvencions específiques de la Direcció 
General de Formació. En el segon projecte, la 
sol·licitud del Projecte Experimental es va re-
alitzar en funció de les conclusions obtingudes 
en el primer pla, així com de les necessitats i 
exigències detectades en el diagnòstic, encara 
que també es van tindre en compte els suggeri-
ments de LABORA. Durant el desenvolupament 
dels projectes s’han realitzat reunions periòdi-
ques en les quals s’exposen els resultats ex-
trets i s’adapten les accions a realitzar.

Els objectius perseguits pels Projectes Experi-
mentals són diversos. En primer lloc es troba 
el foment de l’autoocupació, amb actuacions 
dirigides a l’emprenedoria i al relleu o trans-
missió generacional, principalment enfocades 
al col·lectiu de joves. En segon lloc se situa el 
desenvolupament o millora de les xarxes soci-
oeconòmiques. La Mancomunitat treballa i in-
teracciona amb els actors socials i la comissió 
tècnica, conformada pels AEDL dels municipis, 
els representants sindicals, d’empresaris, in-
dustrials i comercials. En relació a la millora 
de l’associacionisme es treballen dos aspectes, 
la dinamització de les associacions existents i 
la creació de noves, i s’estableixen unes línies 
d’actuació conjuntes i paral·leles al PATE. La 
Mancomunitat assessora i informa sobre te-
mes d’interés, i les associacions consideren a 
aquesta entitat com un ens útil i complementa-
ri. Un altre dels principals objectius dels Projec-
tes Experimentals és la millora de les relacions 
de les administracions públiques i els actors 
del territori. Els Ajuntaments i la Mancomuni-
tat comencen a ser percebuts com a organis-
mes que ajuden i assessoren, i que dinamitzen 
i vertebren el teixit socioeconòmic del territori. 
Així mateix, existeix una millora en les formes 
de relació entre els actors. Finalment, un altre 
dels objectius més rellevants dels Projectes Ex-
perimentals és el desenvolupament d’innova-
cions tecnològiques i organitzatives, ja que es 
dota de competències digitals i d’estratègies de 
comunicació a les empreses del Camp de Túria, 
principalment les relacionades amb el sector 
serveis i el comerç.
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En conseqüència, la interacció amb LABORA i 
les seues Direccions Territorials ha contribuït 
a la fixació dels objectius comentats, principal-
ment des de l’aspecte econòmic. A nivell tècnic 
el PATE funciona de manera adequada i ha cre-
at vincles amb els actors i empreses del territo-
ri. Així mateix, la relació entre la Mancomunitat 
i LABORA de Llíria s’ha intensificat i millorat de 
manera considerable.

2.3. Contingut dels Projectes Experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en 
la conformació, contingut i evolució dels 
mateixos

El Projecte Experimental “coaching per a la millo-
ra de l’ocupabilitat”, aprovat en 2016, contempla 
la implementació de diverses accions destina-
des a la promoció socioeconòmica del Camp de 
Túria: coaching; formació 2.0; prospecció; orien-
tació, intermediació i serveis d’ocupació; i aten-
ció a emprenedors. Els continguts d’aquest pla 
experimental han tingut un elevat grau d’ade-
quació a les necessitats i problemes del territori, 
d’aproximadament un 70%. Després d’un procés 
de diàleg i participació amb els interlocutors so-
cials, es van seguir unes línies d’actuació marca-
des pels agents socioeconòmics en funció de les 
necessitats detectades prèviament en els muni-
cipis que conformen el PATE.

- El coaching és una metodologia que acon-
segueix el màxim desenvolupament per-
sonal i professional de les persones. Es 
dirigeix tant a usuaris com al teixit em-
presarial i comercial. El dirigit als usua-
ris se centra en diversos aspectes, com el 
orientat a la cerca d’ocupació, a emprene-
dors, la diferenciació i el descobriment de 
les fortaleses de cada individu, i el de la 
gestió del canvi. El dirigit a l’empresariat 
i els comerços, està vinculat al coaching 
per a una bona gestió del temps i control 
de l’estrés, el lideratge i la comunicació, la 
gestió del talent en entorns VUCA (volàtils, 
incerts, complexos i ambigus), i el coaching 
orientat al comerç i la venda.

- La formació 2.0 està basada en la realit-
zació de cursos i tallers relacionats amb 
les següents temàtiques: marca personal, 
familiarització amb la web i APP de LABO-
RA, realització de currículums adequats al 
mercat laboral actual i cartes de presen-
tació, preparació d’entrevistes de treball, 
aprofitament de les xarxes socials en la 
cerca d’ocupació, etc.

- La prospecció permet conéixer detallada-
ment el teixit empresarial dels diferents 
municipis de la comarca. Els tècnics de la 
Mancomunitat han recorregut les empre-
ses del Camp de Túria amb l’objectiu de 
detectar les necessitats, les fortaleses i fe-
bleses de les empreses i dels aturats.

- Orientació, intermediació i serveis d’ocu-
pació. L’orientació permet realitzar una 
anàlisi en profunditat de la situació i pro-
blemàtica de l’usuari, a l’hora de definir 
els objectius, continguts i el seu pla de 
treball individualitzat. La intermediació té 
per objecte proporcionar als treballadors i 
aturats un treball adequat a les seues ca-
racterístiques i necessitats. Finalment, els 
serveis d’ocupació es basen en millorar el 
coneixement i la dinamització d’accions la-
borals en els municipis que mancaven de 
qualsevol servei relacionat.

- L’atenció a emprenedors consisteix en l’ori-
entació i acompanyament als usuaris, a fi 
d’oferir-los una atenció integral. L’asses-
sorament es realitza des de la perspectiva 
del treball en xarxa, així com el suport i se-
guiment en projectes d’autoocupació.

Després dels resultats obtinguts en el primer 
Projecte Experimental i de l’estudi realitzat en 
el diagnòstic territorial, la Mancomunitat va 
presentar el segon pla, aprovat l’any 2017, de 
caràcter innovador i amb una major adequació 
a les necessitats territorials. Es tracta d’una 
continuació al primer projecte, però més ajus-
tat a la realitat de la comarca. El treball amb 

els actors socioeconòmics durant el primer any 
ha permés conéixer amb detall les demandes 
de cadascun i el disseny d’accions més ajus-
tades. Així mateix, les conclusions extretes del 
diagnòstic territorial han influït en l’adaptació 
dels continguts i avalen la sol·licitud del pro-
jecte. No obstant això, els principals resultats 
d’aquest estudi eren prèviament coneguts per 
la Mancomunitat, a causa de les intenses rela-
cions existents entre aquesta entitat i els ac-
tors socioeconòmics. Les àrees d’actuació en 
el segon Projecte Experimental han sigut les 
següents:

- Mentoring. El mentor realitza un acompa-
nyament en els processos de consolidació 
i innovació a l’empresariat, amb l’objectiu 
d’incrementar la competitivitat i fomentar 
un desenvolupament socioeconòmic sos-
tenible i inclusiu. Inclou l’assessorament 
per a l’adequació de les empreses a la 
nova Llei d’Àrees Empresarials.

- Foment i dinamització de l’associacionisme 
empresarial. Consisteix en la realització de 
trobades de concertació socioeconòmica, 
amb la finalitat d’impulsar el desenvolupa-
ment econòmic del territori, l’equitat social 
en els processos de presa de decisions i 
l’enfortiment del teixit empresarial en la 
totalitat de sectors.

- Intermediació laboral i prospecció 2.0. Les 
eines virtuals implementen processos 
d’intermediació i mesures de suport a la 
inserció laboral, principalment en els col-
lectius de major vulnerabilitat. La prospec-
ció de les empreses del territori es realit-
za amb l’objectiu de mantindre un vincle 
continu amb el teixit empresarial i adequar 
les actuacions a la realitat del mercat de 
treball. Aquesta acció inclou el desenvolu-
pament d’una galeria empresarial amb la 
geolocalització de les empreses.

- Jornades. Es tracta de reunions de contin-
gut estratègic amb l’objectiu de posicionar 

a les empreses i potenciar les seues siner-
gies. Es realitzen processos de coaching 
per a posar en valor els recursos i capaci-
tats de les persones desocupades i també 
en les empreses.

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori i canvis recents

Context socioeconòmic i especialització pro-
ductiva

El Camp de Túria és la més septentrional de les 
comarques prelitorals de la província de Valèn-
cia. Constitueix un espai de transició en el sis-
tema territorial dualístic valencià, situat entre 
l’expansió de L’Horta Nord i les comarques in-
teriors valencianes, en la denominada segona 
corona metropolitana. Aquest territori ha de-
senvolupat transformacions de gran magnitud 
en les últimes dècades, derivades del procés 
de descongestió i difusió de l’Àrea Metropolita-
na de València, on existeix una tendència de la 
població i de l’economia a una dispersió. En l’úl-
tim mig segle s’ha produït un procés gradual de 
terciarització, així com un progressiu descens 
de l’ocupació en l’agricultura i la indústria. Les 
empreses predominants són de grandària pe-
tita i mitjana. El 81% són empreses de serveis, 
de les quals aproximadament la meitat estan 
dedicades al comerç, transport i hostaleria. El 
12% són empreses de construcció i el restant 
7% són industrials i del sector primari. En con-
seqüència, l’àmbit d’estudi ha perdut la seua 
fisonomia típica d’espai agrari tradicional per 
a convertir-se en una zona amb un significatiu 
dinamisme socioeconòmic i un focus d’atracció 
empresarial.

El Camp de Túria no presenta una jerarquia ur-
bana polaritzada al voltant d’un o dos nuclis. La 
influència del desenvolupament de la capital 
provincial ha frenat la possible emergència de 
Llíria com a capçalera comarcal. El creixement 
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durant dècades de diversos nuclis secundaris, 
com Riba-roja de Túria, la Pobla de Vallbona i 
L’Eliana, ha restat pes a la participació d’aques-
ta ciutat al conjunt de la comarca. En aquest 
sentit destaca la dualitat existent, en la qual les 
localitats de Casinos, Olocau, Marines o Gàto-
va tenen una orientació rural i conformen un 
subespai comarcal amb menor dinamisme.

La crisi immobiliària ocorreguda l’any 2008 va 
ser especialment dura al Camp de Túria, que 
havia basat la seua economia en gran mane-
ra en la construcció, per la qual cosa ha patit 
un important recés conseqüència de la situació 
econòmica. La crisi ha comportat l’augment de 
l’atur, la caiguda de les rendes, l’augment de 
la desigualtat i l’exclusió social. En l’actuali-
tat s’observen indicis de millora, amb accions 
encaminades a la millora de l’escenari laboral 
del territori i una recuperació de la situació del 
mercat de treball. Resulten rellevants els pro-
cessos de revolució tecnològica i globalització.

En definitiva, els processos de descongestió i 
desconcentració demogràfica i empresarial de 
l’Àrea Metropolitana de València produïts des 
dels anys 60 i 70, han comportat un creixement 
exogen en el territori d’estudi, complementat 
amb el desenvolupament endogen desenvolu-
pat a partir dels seus propis recursos. Aques-
tes dinàmiques van suposar la industrialització 
de la comarca i un augment significatiu de les 
segones residències, convertides moltes d’elles 
en l’actualitat en primera, així com un creixe-
ment del sector comercial i de serveis. Aquests 
processos s’han desenvolupat principalment 
entorn de les principals vies de comunicació co-
marcals, mentre que els municipis pròxims a la 
Regió muntanyenca o la Serra Calderona tenen 
una menor dinàmica socioeconòmica. 

Mercat de treball

El mercat de treball de l’economia del Camp de 
Túria és especialment sensible al cicle econò-
mic. Des de principis dels anys 90, la població 
activa de la comarca ha tingut un increment re-

llevant, que ha anat acompanyat d’un augment 
del número d’ocupats, però també d’aturats. 
Durant l’època de major creixement a la comar-
ca, les taxes d’atur es van contraure de forma 
significativa fins a l’any 2007. No obstant això, la 
crisi econòmica de 2008 va afectar plenament 
l’economia del territori valencià i va provocar 
un augment extraordinari de l’atur. L’ensulsiada 
del sector de la construcció i l’immobiliari, en 
el qual el territori d’estudi havia basat en gran 
mesura la generació de riquesa i ocupació, ha 
tingut greus conseqüències sobre l’economia. 
Durant els anys posteriors es va produir una 
forta destrucció d’ocupació, i la taxa d’atur a la 
comarca va ser en augment fins a aconseguir 
un màxim l’any 2013. Des de llavors s’observen 
processos de millora en l’economia valenciana i 
un descens progressiu d’aquest indicador. 

En relació a la distribució dels demandants pa-
rats segons sexe i edat, més de la meitat dels 
aturats del Camp de Túria té una edat superior 
als 44 anys. La taxa d’atur femení és conside-
rablement superior al masculí. Els grups d’ocu-
pació menys exigents en competències i conei-
xements aglutinen un major nombre d’aturats. 
En referència a la contractació, a la comarca es 
registra un creixement ininterromput en els úl-
tims anys, encara que s’observa un recent alen-
timent. Les ocupacions més contractades són 
els peons de les indústries manufactureres, 
cambrers, peons del transport de mercaderies 
i descarregadors, així com monitors d’activitats 
recreatives i d’entreteniment. Quant a l’evolució 
de l’atur registrat segons sexe, entre els anys 
2009 i 2013, els homes desocupats es van man-
tindre per damunt de les dones parades conse-
qüència principalment de l’ensulsiada del sec-
tor de la construcció i l’activitat immobiliària. A 
partir de l’any 2013, la desocupació femenina 
torna a superar al masculí fins a l’actualitat. 
Atesa la distribució de l’atur registrat segons 
els sectors econòmics, el sector serveis és el 
que acumula el major percentatge, amb apro-
ximadament el 70%. A continuació se situen la 
indústria i la construcció.

3.2. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats individuals dels actors (aturats, 
ocupats, directius, etc.) del territori

Els Projectes Experimentals del PATE conte-
nen diferents actuacions que contribueixen en 
un grau elevat a la millora i desenvolupament 
de les competències individuals dels actors del 
territori. Les accions estan englobades en un 
projecte integrador, amb competències trans-
versals basades en la digitalització, la igualtat 
d’oportunitats, el sentiment de governança o 
la concertació social. El coaching i el mento-
ring són serveis presents en totes les àrees. 
Els beneficiaris del programa són tant perso-
nes desocupades i ocupades, com els directius 
d’empreses, les associacions o la població en 
general, però principalment dirigits a joves i 
dones. El criteri utilitzat per a repartir les ac-
cions del programa en el territori del PATE està 
basat en les reunions existents amb els actors 
de cada municipi, que indicaven les necessitats 
detectades i les accions en les quals estaven 
més interessats. És rellevant el desenvolupa-
ment d’activitats associatiu-culturals que pro-
picien el fiançament del sentit de pertinença 
a la comarca i una major sensibilitat cap a la 
importància de la igualtat de gènere i als temes 
digitals. Les línies d’actuació que permeten el 
desenvolupament de les habilitats dels usuaris 
són les següents:

a) Coaching. Està basat en el desenvolupament 
de l’autoconeixement i desenvolupament per-
sonal, i té com a objectius la generació de mo-
tivació i l’aprenentatge per al canvi. Comprén 
la realització de tallers dirigits a aturats o tre-
balladors que vulguen buscar ocupació o mi-
llorar-ho, així com a persones emprenedores, 
autònoms i tallers individuals. Compten amb 
una metodologia activa i dinàmica. En el segon 
projecte va ser utilitzat per 63 persones.

- Aturats o treballadors. Els tallers oferits són 
diversos: “coaching orientat a l’ocupació”, 
que facilita descobrir el potencial de l’usu-

ari; “coaching per a la gestió del canvi”, que 
permet conéixer les eines per a afrontar 
els canvis i el desenvolupament personal i 
professional; i “descobreix la teua genialitat, 
diferencia’t, enfoca’t”, basat en el descobri-
ment de les fortaleses i la seua potenciació. 
L’experiència del primer Projecte Experi-
mental, va posar de manifest la necessitat 
de treballar amb els aturats en dues línies 
d’acció, basades en el treball presencial i 
mitjançant una eina online per a la interme-
diació laboral, desenvolupades en el segon 
projecte. En aquest sentit i a fi de tutoritzar 
a les persones desocupades es va disse-
nyar un pla d’ocupabilitat, compost per 6 
sessions de treball i un seguiment individu-
alitzat presencialment o mitjançant Whats-
app. Els usuaris són majoritàriament dones 
i de nacionalitat espanyola.

- Persones emprenedores. Tenen com a ob-
jectiu ensenyar com emprendre amb èxit 
o buscar alternatives al projecte existent. 
El taller “coaching per a l’emprenedoria” 
ajuda en la presa de decisió i procés d’em-
prenedoria per a descobrir les fortaleses i 
febleses. L’itinerari d’emprenedoria sorgeix 
com a eina d’acompanyament a l’emprene-
dor. A més d’aquest itinerari s’han realitzat 
jornades de professionalització en la gestió 
d’empreses. 

- Autònoms, amb eines que contribueixen a 
l’augment de la motivació.

- Individuals, dirigits a les persones que ho 
sol·liciten amb la finalitat d’aprofundir en 
les àrees de canvi necessàries per a la con-
secució dels seus objectius, amb sessions 
personalitzades i confidencials. Es van re-
alitzar 21 atencions individualitzades en el 
segon projecte i 41 jornades amb 252 as-
sistents.

b) Formació 2.0. Consisteix en la realització de 
tallers orientats principalment a persones en 
desocupació, amb una programació adaptada 
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a les suposades necessitats partint d’un princi-
pi d’hipòtesi: col·lectiu amb dificultats, escassa 
qualificació acadèmica o professional i dificultat 
d’inserció en el mercat de treball. Així mateix, els 
tallers han considerat els suggeriments de les 
entitats que conformen el PATE, per la qual cosa 
s’han impartit en diferents horaris i s’han ampli-
at o fusionat els seus continguts si s’ha estimat 
necessari. L’objectiu principal de les accions for-
matives ha sigut dotar a les persones partici-
pants de les eines necessàries per a millorar la 
seua ocupabilitat, combinant tècniques d’inser-
ció laboral i competències digitals. Els tallers im-
partits són els següents: “tots tenim marca per-
sonal, descobreix-la”, destinat a familiaritzar-se 
amb les eines per a millorar la marca personal; 
“autònom: submergeix-te en la xarxa”, destinat 
a visibilitzar la marca professional a través de 
les xarxes socials; “familiaritza’t amb LABORA”, 
amb l’adquisició de coneixement bàsics en la 
web i APP de LABORA; “tucurriculum.com”, per 
a aprendre a realitzar un currículum i una carta 
de presentació; “Linkedin”, per a manejar aques-
ta xarxa social i posicionar la teua marca perso-
nal; “prepara la teua entrevista de treball”, que té 
com a objectiu adquirir les habilitats necessàries 
per a superar amb èxit una entrevista de treball; i 
“aspectes bàsics de la relació laboral”, destinat a 
conéixer els aspectes bàsics de la relació laboral 
i sensibilitzar sobre la seua importància.

c) Orientació, intermediació i serveis d’ocu-
pació. L’orientació laboral té com a objectiu 
principal l’anàlisi en profunditat de la situació i 
problemàtica de l’usuari per a definir els objec-
tius, continguts i el seu pla de treball individual. 
Es realitza una atenció personalitzada, que ha 
possibilitat detectar les necessitats i manques 
individuals de cada aturat i redirigir-lo als ser-
veis de coaching o formació. La intermediació 
té com a finalitat proporcionar als treballadors 
una ocupació adequada a les seues caracte-
rístiques i als ocupadors els treballadors més 
apropiats. Aquestes necessitats s’han detectat 
mitjançant la prospecció d’empreses. L’eina di-
gital comarcal d’intermediació laboral va ser 
utilitzada per 723 usuaris en el segon projecte, 

i es van registrar 11 cassacions entre ofertes i 
demandes. Els serveis d’orientació van ser uti-
litzats per 634 persones.

d) Atenció d’emprenedors. S’ha atés i orientat 
a emprenedors, mitjançant una atenció inte-
gral. Aquesta tasca s’ha realitzat mitjançant el 
disseny d’un itinerari específic i la possibilitat 
de realitzar cursos sobre facturació, IVA, mo-
dels fiscals o pla de tresoreria, dissenyats per a 
proporcionar coneixements bàsics en aquestes 
àrees. També s’ofereix atenció individualitzada, 
per a valorar les necessitats de l’emprenedor i 
resoldre les manques i problemes que sorgei-
xen en el procés inicial. És rellevant el procés 
de creació del Punt d’Atenció a l’Emprenedor 
(PAE) en la Mancomunitat, que estarà disponi-
ble pròximament. En el segon Projecte Experi-
mental l’itinerari d’ocupabilitat ha tingut 180 
usuaris (110 dones i 70 homes), dels quals el 
27% eren menors de 30 anys, el 37% se situ-
aven entre 30 i 45 anys, i el restant 36% eren 
majors de 45 anys. Es van inserir 81 persones 
en el mercat laboral, 17 van trobar formació i 5 
van emprendre.

3.3. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives o de la millora de les 
existents en el territori

Els Projectes Experimentals desenvolupats 
contenen línies dirigides a la millora de les ac-
tivitats econòmic-productives existents en el 
territori. Els actors del PATE tenen diferents 
interessos i objectius, per la qual cosa la Man-
comunitat ha atés de manera individualitzada 
en cada municipi. A nivell tècnic, ha existit una 
notable implicació per a aconseguir la partici-
pació dels actors del territori, i s’ha millorat la 
capacitat de connectar amb la població local. 
Les accions dissenyades que milloren les ac-
tivitats econòmic-productives existents són les 
següents:

a) coaching per a empreses. Es realitzen cursos 
dirigits a les empreses i específicament a les 

necessitats de les Associacions de Comerciants, 
donada la importància del sector comercial en 
el territori. Els cursos són “coaching orientat al 
comerç i la venda” i “coaching motivacional per 
a empreses i comerços”.

b) Prospecció. L’estudi del teixit empresarial és 
una de les accions més destacades dels Pro-
jectes Experimentals. Permet el coneixement 
de les possibilitats futures de negoci, l’augment 
del posicionament i la competitivitat de les em-
preses, així com la seua dinamització des del 
treball conjunt dels actors integrants del PATE. 
Les dades obtingudes es faciliten a Divalterra, 
un organisme de la Diputació de València que 
elabora un mapa empresarial comarcal. En el 
primer Projecte Experimental es prospectaren 
1.724 empreses i en el segon 327 empreses.

c) Intermediació. Es proporciona a les empre-
ses els treballadors més apropiats als seus re-
queriments.

d) Serveis d’ocupació. En dos dels municipis 
no existia la figura del AEDL, per la qual cosa 
s’ha prestat un servei integral d’ocupació que 
dinamitza i desenvolupa accions en coordinació 
amb el PATE, la Mancomunitat i l’Ajuntament.

e) Atenció a empreses. Ofereix una atenció in-
tegral a les empreses així com cursos per a 
empresaris. Aquesta aproximació al teixit em-
presarial genera un vincle públic-privat que 
redunda en l’optimització dels recursos so-
cioeconòmics. A partir de la prospecció es va 
detectar que nombroses empreses requerien 
d’una formació en diverses àrees. Les accions 
implementades són jornades tècniques per a 
empreses, coaching i mentoring. En el segon 
Projecte Experimental es van realitzar 40 jor-
nades tècniques amb 252 participants, 5 jorna-
des comarcals amb 123 participants, 21 sessi-
ons de mentoring, 49 sessions de coaching i 11 
jornades d’entorn digital. Així mateix, l’any 2018 
s’ha iniciat la gestió per a la creació d’un viver 
d’empresa comarcal, que s’implementarà pos-
siblement en el següent projecte.

3.4. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament del sector periproductiu 
o activitats de suport al sistema productiu 
(empreses de serveis avançats, universitats 
i centres tecnològics, de formació i 
d’investigació, etc.) del territori

L’elaboració i desenvolupament dels Projectes 
Experimentals ha sigut realitzada fonamental-
ment pels tècnics contractats en la Mancomuni-
tat, ja que posseeixen perfils interdisciplinaris. 
En aquest sentit, les actuacions implementa-
des no s’han recolzat en empreses externes de 
desenvolupament local, assessorament o ser-
veis a les empreses. No obstant això, hi ha ha-
gut col·laboració amb empreses externes per al 
desenvolupament del portal d’ocupació.

Les actuacions dels plans comporten el desen-
volupament d’activitats i relacions amb centres 
de formació professional i de sindicats, cen-
tres tecnològics i d’investigació, així com amb 
universitats.  Les relacions mantingudes amb 
aquestes entitats són variades, tant estables 
com esporàdiques, i de caràcter formal i infor-
mal, ja que la Mancomunitat té una sòlida in-
teracció amb aquests centres del territori amb 
anterioritat a la constitució del PATE.

3.5. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals 
i informals definitòries del capital social i 
relacional internes i externes al territori

Els Projectes Experimentals suposen una re-
vitalització de l’associacionisme i una intensi-
ficació de les relacions entre les associacions 
del territori. El major impacte es produeix en 
les entitats socioeconòmiques, amb un aug-
ment del nombre d’associats, la creació de no-
ves associacions i l’establiment i la intensifica-
ció de les relacions existents. En associacions 
de tipus cultural i solidari el PATE ha tingut una 
menor incidència, encara que la Mancomunitat 
manté relacions amb associacions vinculades 
amb la violència de gènere, la immigració i 
l’ètnia gitana.
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En general, s’han propiciat noves formes d’ac-
tuació integrals de les associacions del PATE 
per a aconseguir oferir noves oportunitats 
d’ocupació, d’integració i de participació soci-
al. Així mateix, s’ha produït una intensificació 
de les relacions informals tant entre perso-
nes socialment afins com entre persones de 
diferents àmbits socioeconòmics i polítics, ja 
que anteriorment al PATE aquestes interacci-
ons eren pràcticament inexistents. Les relaci-
ons socioeconòmiques i socioculturals també 
s’han intensificat, tant a nivell autonòmic amb 
uns altres PATE i organismes, com a nivell es-
tatal. Aquestes relacions estan basades princi-
palment en el finançament i en l’intercanvi de 
coneixement i informació. Les accions empre-
ses, jornades tècniques i comarcals, mentoring, 
coaching i prospecció són eines que contribu-
eixen a la cohesió de xarxes de cooperació. El 
projecte ha facilitat l’aproximació de diverses 
institucions i els seus recursos a les empre-
ses de la comarca a través de les jornades i 
trobades. En la totalitat d’esdeveniments es va 
establir un punt de trobada interempresarial 
(networking corner), en el qual les empreses 
podien posar a la disposició de la resta d’as-
sistents informació sobre les seues organit-
zacions. La realització de jornades comarcals 
aferma les relacions públic-privades.

La prospecció realitzada en els dos Projectes 
Experimentals ha contribuït a la dinamització 
de les associacions empresarials i comercials, 
i ha col·laborat en l’impuls de noves entitats. 
S’han impartit accions formatives i en alguns 
municipis s’han realitzat trobades empresa-
rials. Els contactes establits han possibilitat 
iniciar o reprendre xarxes empresarials pú-
blic-privades i, en uns altres, la posada en 
marxa d’associacions empresarials. En conse-
qüència, s’ha fomentat l’associacionisme entre 
l’empresariat i s’han implementat accions per 
a la creació i dinamització de les associacions 
empresarials, comercials i industrials. Es tre-
ballen dues línies fonamentalment: dinamitza-
ció de les associacions existents i la creació de 
noves. En el marc dels Projectes Experimen-

tals s’han creat diverses associacions de co-
mercials i empresaris, amb 10 l’any 2017 i 11 
a la fi de 2018, com per exemple l’Associació 
de Torroners de Casinos, l’Associació d’Empre-
ses del Polígon de Vilamarxant i de Sa Pobla de 
Vallabona, i l’Associació de Comerciants i Em-
presaris de Serra. Així mateix, es va realitzar 
una convocatòria a la qual van acudir la totali-
tat d’associacions de comerciants del territori 
a excepció de Benissanó, i es va implementar 
el primer acord comarcal del comerç amb una 
campanya de nadal. També és rellevant la in-
corporació al PATE d’algunes de les associaci-
ons industrials més representatives.

3.6. Contribució dels Projectes Experimentals 
a la generació d’innovacions en el territori

En el territori del PATE s’han desenvolupat pro-
cessos d’innovació com a conseqüència dels 
Projectes Experimentals. En aquest sentit, des-
taquen les innovacions tecnològiques (millores 
en els productes, processos productius, etc.), 
innovacions organitzatives en les empreses 
i altres actors socials i de la societat civil, així 
com noves formes de relació entre actors pú-
blics, privats i mixtos.

El disseny i posada en marxa d’un portal 
d’ocupació i formació a nivell comarcal cons-
titueix una innovadora eina digital d’Interme-
diació Laboral en la gestió dels processos de 
treball. Aquest instrument permet una apro-
ximació al teixit empresarial, la difusió de les 
ofertes d’ocupació existents i l’accés online a 
la totalitat d’usuaris, independentment del seu 
empadronament. Un altre factor innovador 
és l’impuls de mitjans encaminats a la inno-
vació tecnològica de les empreses mitjançant 
l’acostament dels programes d’I+D+i de les 
administracions públiques per a la millora 
dels sistemes productius. Així mateix, la par-
ticipació i coordinació de tots els agents so-
cioeconòmics i la societat civil en temàtiques 
públiques constitueix un aspecte innovador en 
el projecte.

3.7. Aspectes més nous dels Projectes 
Experimentals del territori

Els projectes experimentals plantegen propos-
tes i actuacions dirigides a cobrir les neces-
sitats detectades mitjançant accions que fins 
al moment no havien sigut aplicades per les 
administracions públiques locals. Destaca el 
mentoring, el coaching i el disseny i posada en 
marxa d’una metodologia consensuada per la 
totalitat d’agents implicats, basada en les noves 
tecnologies de la informació i eines col·labora-
tives. En aquest sentit, algunes de les accions 
més noves són la realització d’un diagnòstic 
d’ocupabilitat en profunditat, el treball en xarxa 
dels AEDL, la col·laboració amb les associaci-
ons empresarials o l’assessorament a empre-
nedors.

4. GRAU DE PARTICIPACIÓ DE SINDICATS, 
PATRONAL I ALTRES ACTORS DE LA SOCIETAT 
CIVIL EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS

Els actors implicats en la definició, execució i 
seguiment dels Projectes Experimentals repre-
senten diferents entitats i organismes. A més 
dels tècnics de la Mancomunitat de Camp de 
Túria, participen els AEDL dels 17 municipis 
que integren el PATE, els representants sindi-
cals d’UGT i CCOO, associacions de comerciants 
i empresarials, i altres entitats com el Institut 
d’Estudis Comarcals del Camp de Túria. La in-
teracció amb sindicats, patronal i altres entitats 
de la societat civil ha contribuït a la fixació dels 
objectius dels Projectes Experimentals. Aquests 
propòsits guarden una elevada relació amb la 
planificació territorial del PATE. El seguiment de 
l’execució dels Programes recau principalment 
sobre el personal tècnic de la Mancomunitat.

En l’execució dels Projectes Experimentals han 
participat tècnics pertanyents a diferents enti-
tats de territori. En l’inici del primer pla es va 
dissenyar un reglament intern a fi de regular 
el sistema de treball, gestió i control dels par-
ticipants en l’acord subscrit. Aquest document 
estableix els òrgans i regula les seues funcions 

i formes d’actuació: a) el Ple constitueix l’òrgan 
suprem del PATE; b) el Comité Executiu realitza 
reunions en funció de les necessitats, que trac-
taran sobre el desenvolupament de cada àrea, 
les incidències i els resultats obtinguts. Aquest 
Comité està conformat pels representants sin-
dicals, associacions comercials i empresarials 
i la Presidenta de la Mancomunitat, i avalua les 
propostes que seran aprovades per Decret de 
Presidència i ratificades pel Ple; c) Comissió 
Tècnica, conformada pels AEDL dels munici-
pis, els representants sindicals, representants 
d’empresaris i comerciants, i el Departament 
de Promoció Econòmica de la Mancomunitat. 
La Comissió dissenya les accions a desenvolu-
par i el Departament esmentat valora la viabi-
litat tècnica i econòmica de les accions. d) La 
Secretaria/Intervenció s’encarrega de la super-
visió i control del pressupost assignat pLABORA 
per a l’execució del projecte; e) La Coordinació 
Tècnica té com a objectiu convocar sessions i 
actuar com a òrgan de coordinació i gestió. És 
l’organisme intermediari amb LABORA i realit-
za la gestió administrativa per al correcte funci-
onament. A més del seguiment del PATE a nivell 
global, també es realitza un control a nivell mu-
nicipal, amb reunions i atenció individualitzada, 
ja que la comarca presenta municipis de dife-
rents característiques socioeconòmiques.

5. VALORACIÓ FINAL DELS ACTORS DEL 
PTE DELS ASPECTES A MILLORAR EN 
ELS PROJECTES EXPERIMENTALS I DEL 
SEU IMPACTE TERRITORIAL, AIXÍ COM 
REFERÈNCIES A POSSIBLES MILLORES

Els Projectes Experimentals són valorats en ge-
neral com a positius pels actors del PATE. Els 
programes tenen un rellevant impacte territori-
al, han aprofitat els recursos disponibles i han 
aconseguit els objectius plantejats. Les accions 
desenvolupades han permés afermar la verte-
bració dels municipis en matèria d’ocupació i 
la dinamització d’accions dirigides a la millora 
de l’ocupabilitat de nombrosos aturats. Un dels 
resultats més rellevants dels projectes experi-
mentals és el creixent paper de la Mancomu-
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nitat com a agent vertebrador i la seua major 
incidència entre els actors locals. El treball co-
ordinat de nombrosos agents socioeconòmics 
per la Mancomunitat i els recursos oferits pLA-
BORA potencien l’ocupació i l’ocupabilitat en el 
territori. Així mateix, s’han tingut en compte els 
factors de cada municipi de manera individu-
al així com de la totalitat de la comarca com a 
àrea d’influència territorial. El PATE ha permés 
la participació dels agents socioeconòmics i el 
seu treball com un equip cohesionat en benefici 
del bé comú i l’interés general.

Els actors participants assenyalen diversos 
suggeriments per a la millora dels Projectes 
Experimentals:

- En primer lloc s’incideix en la necessitat 
de realitzar una difusió més potent i pro-
longada en el temps del PATE i els Pro-
jectes Experimentals, principalment per 
part d’ens superiors com la Conselleria o 
LABORA. Aquesta major difusió permetria 
aproximar les accions als usuaris i opti-
mitzar els esforços. La Mancomunitat ha 
dedicat significatius esforços en la comu-
nicació i difusió de les accions realitzades.

- Un segon aspecte millorable és la duració 
dels Projectes Experimentals. La finalit-
zació de les accions a la fi del mes de se-
tembre i el seu reinici després de diversos 
mesos comporta una discontinuïtat i resta 
credibilitat al projecte. Les actuacions im-
plementades són interrompudes i els con-
tractes dels tècnics finalitzen fins a l’inici 
del següent projecte, per la qual cosa és 
possible que el nou personal que es con-
tracte per a la pròxima convocatòria no 
siga el mateix. Els tècnics que han sigut 
contractats en tots dos Plans Experimen-
tals no continuen treballant en l’actualitat 
en la Mancomunitat.

- La posada en marxa del portal d’ocupació i 
formació comarcal s’ha realitzat de mane-
ra gradual. En el pròxim projecte és neces-

sari explotar aquesta eina mitjançant una 
campanya de difusió.

- Les xarxes relacionades amb el sector in-
dustrial es necessiten millorar i afermar.

- En alguns municipis els prenedors de de-
cisions no són conscients del potencial del 
PATE i dels projectes experimentals, per la 
qual cosa és necessària una major impli-
cació.

- Finalment, són millorables aspectes vincu-
lats amb les xarxes territorials, la gestió 
informatitzada o els canals de comunica-
ció, accions que seran considerades en el 
pròxim Projecte Experimental.

En relació a l’opinió dels beneficiaris dels Pro-
jectes Experimentals, en general estan satis-
fets amb les accions realitzades. En el primer 
projecte, les persones participants i els coach 
dels tallers de coaching tenen una opinió sa-
tisfactòria i els valoren de manera positiva. 
Els usuaris han manifestat interés a realitzar 
més cursos i de major duració. Així mateix, les 
persones que van participar en els processos 
individuals de coaching han mostrat un major 
nivell de compromís quan provenien d’una ex-
periència anterior de coaching (tallers), degut 
probablement a un major coneixement sobre la 
disciplina. Durant el mes de setembre de 2017 
es van incrementar les demandes de processos 
individuals però no van poder ser ateses a cau-
sa de la finalització del projecte. Aquestes per-
sones van tractar de derivar-se a altres serveis 
municipals, però les necessitats que mostraven 
només podien ser reconduïdes mitjançant pro-
cessos de coaching, en tractar-se de dificultats 
personals per a la consecució dels seus objec-
tius. En relació a les valoracions de les persones 
beneficiàries dels tallers de formació, les opini-
ons s’han extret de les enquestes realitzades 
per l’alumnat després de cada sessió-taller. El 
personal que ha impartit els esmentats tallers 
mostra una valoració positiva de les accions de-
senvolupades, tant del contingut i metodologia, 

com de la interacció entre les formadores i els 
usuaris. En general, s’observa una satisfacció 
sobre com s’han dut a terme els processos de 
coordinació, l’ús d’espais, els continguts per als 
receptors, i el treball de captació i prospecció.

6. VALORACIÓ FINAL DELS AUTORS DE 
L’ESTUDI SOBRE ELS ASPECTES A MILLORAR 
EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS, SOBRE 
EL SEU IMPACTE TERRITORIAL I SOBRE 
POSSIBLES MILLORES A INTRODUIR EN EL 
DISSENY I EXECUCIÓ DELS MATEIXOS

La Mancomunitat del Camp de Túria té una pre-
sència destacada a la comarca i contribueix de 
manera significativa a la vertebració del ter-
ritori. Aquesta entitat potencia sinèrgicament 
el desenvolupament d’actuacions locals i l’im-
puls d’iniciatives compartides. La seua condi-
ció d’agent vertebrador i potenciador del sen-
timent comarcal destaca en l’execució i gestió 
del PATE i els Projectes Experimentals. Les 
activitats implementades estan basades en el 
consens dels diferents actors socioeconòmics i 
el treball en xarxa, tant a nivell tècnic com a ni-
vell de prenedors de decisions. En el desenvo-
lupament dels plans és rellevant la participa-
ció conjunta de les associacions d’empresaris 
i comerciants, sindicats, representants polítics 
d’ajuntaments o l’Associació de Treballadors 
Autònoms. En conseqüència, un dels aspectes 
més significatius del PATE és l’actuació de la 
Mancomunitat com a centre coordinador dels 
actors implicats, amb l’adaptació de les actu-
acions a les particularitats existents en cada 
municipi i dirigides a la millora de l’ocupabi-
litat a la comarca. El desenvolupament de les 
accions ha comportat la millora del treball en 
xarxa amb els agents locals.

Els Projectes Experimentals comprenen accions 
basades en l’atenció individual i el coneixement 
del teixit empresarial. Els serveis d’atenció als 
usuaris, tant desocupats, com a treballadors 
i emprenedors, han mostrat la seua eficàcia 
i eficiència. Estan constituïts per actuacions 
d’orientació i coaching, reforçades amb forma-

ció orientada a l’ocupació. La prospecció de 
nombroses empreses a la comarca ha permés 
l’aproximació al teixit empresarial del territori, 
la qual cosa ha comportat la detecció de les se-
ues necessitats i el desenvolupament de línies 
d’actuació concretes. La informació obtinguda 
s’ha plasmat en un mapa empresarial comar-
cal. Així mateix, és rellevant la implicació i pro-
fessionalitat dels tècnics contractats per a les 
diferents actuacions desenvolupades.

En relació al PATE i al disseny i execució dels 
Projectes Experimentals suggerim algunes 
millores. La duració dels plans desenvolupats 
comprén diversos mesos i no és contínua al 
llarg de l’any. El personal contractat per a la 
seua implementació acaba la seua vinculació 
amb la Mancomunitat després de la seua fina-
lització i les accions són interrompudes fins a 
l’inici de la següent anualitat. En conseqüèn-
cia, el Projecte ofereix una sensació de discon-
tinuïtat a causa de la inactivitat de les accions 
en diversos mesos. Durant aqueix temps la 
Mancomunitat realitza un cert control i segui-
ment, però les actuacions queden detingudes 
fins que es reprén el projecte. Així mateix, és 
possible que el nou personal que s’incorpore 
en la pròxima anualitat no siga el mateix per-
què està empleada en una altra entitat o per 
qualsevol altre motiu. Els beneficiaris dels 
programes perceben aquestes discontinuïtats 
en el projecte de manera negativa. Els usuaris 
acudeixen a la Mancomunitat i sol·liciten aten-
ció pels tècnics amb els quals han treballat 
durant les actuacions, però durant el període 
d’inactivitat el personal no manté vincles amb 
aquesta entitat.

La població en general i alguns actors locals, 
com a diversos prenedors de decisions, no han 
tenen consciència de la rellevància i el poten-
cial del PATE i dels projectes experimentals. 
Així mateix, nombrosos habitants no coneixen 
l’existència d’aquest tipus de programes. Per 
això és convenient una difusió més potent del 
PATE i les actuacions realitzades.
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Finalment, la formació proporcionada per la 
Mancomunitat relacionada amb cursos i car-
nets en el marc dels Projectes Experimentals 
no té reconeixement oficial. En aquest sentit, al-
guns dels carnets més demandats en el territo-

ri, com el de carreter, no són oferits per aquesta 
entitat i la població ha de dirigir-se a acadèmies 
o altres centres privats. Convindria dotar a la 
Mancomunitat d’aquestes competències per a 
la seua implementació.

A) Fitxes dels Projectes Experimentals del PATE Camp de Túria: 2

Títol Projecte Experimental

coaching per a la millora de l’ocupabilitat

Data 

Entre el 19 de desembre de 2016 i el 30 de setembre de 2017

PATE

Camp de Túria

Municipis participants

Benaguasil, Benissanó, Bétera, Casinos, Domeño, Gátova, L’Eliana, Llíria, Loriguilla, Marines, Náquera, Olocau, La 
Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra i Vilamarxant

Objectius

- Donar resposta a les necessitats específiques i manques en matèria d’ocupació al Camp de Túria
- Realitzar actuacions innovadores i eficients que afavorisquen la plena ocupació
- Fomentar el desenvolupament local-comarcal i la promoció econòmica del territori, amb accions que augmenten 
les condicions d’ocupabilitat de les persones parades de la comarca
- Promocionar el desenvolupament socioeconòmic, inclusiu i sostenible

Línies de actuació

El projecte contempla actuacions dirigides a la creació d’ocupació, la inserció laboral de les persones desocupades, 
el foment de la iniciativa empresarial, el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses i la corresponsabilitat 
social dels municipis i entitats participants. Per a això implementa les següents accions:
1) coaching. El coaching és una metodologia que aconsegueix el màxim desenvolupament personal i professional de 
les persones i que influeix en la transformació de les mateixes mitjançant canvis de perspectiva. Té com a propòsit 
l’augment de la motivació, l’autoconeixement, el compromís i la responsabilitat. Aquesta acció es duu a terme mit-
jançant la realització de cursos i tallers de diferents tipologies, dirigit tant a usuaris (cerca d’ocupació, emprenedors, 
gestió del canvi, etc.) com al teixit empresarial i comercial (gestió del temps i control de l’estrés, lideratge i comu-
nicació, gestió del talent en entorn VUCA -volàtils, incerts, complexos i ambigus-, i l’orientat al comerç i la venda).
2) Formació 2.0. Pretén dotar a les persones participants de les ferramentes necessàries per a millorar la seua 
ocupabilitat, combinant tècniques d’inserció laboral i competències digitals. Es realitzen cursos i tallers relacionats 
amb les temàtiques següents: marca personal, familiarització amb la web i APP de LABORA, disseny de currículums 
i cartes de presentació, preparació d’entrevistes de treball, xarxes socials, etc.
3) Prospecció. Permet conéixer el teixit empresarial de la comarca i les seues necessitats. El principal objectiu és 
l’obtenció d’una base de dades que possibilite la identificació del sector i la ubicació de cada empresa.
4) Orientació, intermediació i serveis d’ocupació. L’orientació comprén la realització d’una anàlisi en profunditat de 
la situació i problemàtica dels usuaris, mitjançant una entrevista semiestructurada en la qual es detecten les ne-
cessitats, febleses i fortaleses de l’individu. La intermediació laboral té com a finalitat proporcionar als treballadors 
i aturats una ocupació adequada segons les seues característiques i necessitats. Els serveis d’ocupació es basen en 
la millora del coneixement i la dinamització d’accions laborals.
5) Atenció a emprenedors. Consisteix en l’assessorament als usuaris. Es realitza des de la perspectiva del treball en 
xarxa, i el suport i seguiment en projectes d’autoocupació.

Entitat coordinadora

Mancomunitat Camp de Túria

Títol Projecte Experimental

Foment i millora de l’ocupabilitat

Data 

Entre el 1 de desembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018

PATE

Camp de Túria

Municipis participants

Benaguasil, Benissanó, Bétera, Casinos, Domeño, Gátova, L’Eliana, Llíria, Loriguilla, Marines, Náquera, Olocau, La 
Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra i Vilamarxant

Objectius

El principal objectiu és el foment i la millora de l’ocupació a la comarca de manera coordinada i planificada des de la 
Mancomunitat de Camp de Túria
- Donar resposta a les necessitats específiques i manques al Camp de Túria que han sigut  detectades en l’estudi de 
diagnòstic i en les conclusions extretes sobre la base del projecte experimental desenvolupat l’any 2017
- Realitzar actuacions innovadores i eficients, que afavorisquen la plena ocupació
- Fomentar el desenvolupament local-comarcal i la promoció econòmica del territori, amb accions que augmenten 
les condicions d’ocupabilitat de les persones desocupades

Línies de actuació

Es tracta d’un projecte innovador en l’àmbit de l’ocupació, l’emprenedoria i desenvolupament local.
1) Mentoring. El mentor realitza un acompanyament en els processos de consolidació i innovació a l’empresari, amb 
l’objectiu d’incrementar la competitivitat i fomentar un desenvolupament socioeconòmic sostenible i inclusiu. Inclou 
l’assessorament per a l’adequació de les empreses a la nova Llei d’Àrees Empresarials.
2) Foment i dinamització de l’associacionisme empresarial. Consisteix en la realització de trobades de concertació 
socioeconòmica, amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament econòmic del territori, l’equitat social en els proces-
sos de presa de decisions i l’enfortiment del teixit empresarial en la totalitat de sectors.
3) Intermediació laboral i prospecció 2.0. Les eines virtuals implementen processos d’intermediació i mesures de 
suport a la inserció laboral, principalment en els col·lectius de major vulnerabilitat. La prospecció de les empreses 
del territori es realitza amb l’objectiu de mantindre un vincle continu amb el teixit empresarial i adequar les actua-
cions a la realitat del mercat de treball. Aquesta acció inclou el desenvolupament d’una galeria empresarial amb la 
geolocalització de les empreses.
4) Jornades. Es tracta de reunions de contingut estratègic amb l’objectiu de posicionar a les empreses i potenciar les 
seues sinergies. Es realitzen processos de coaching per a posar en valor els recursos i capacitats de les persones 
desocupades i també en les empreses.

Entitat coordinadora

Mancomunitat Camp de Túria
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 

PROJECTES EXPERIMENTALS

PATE LA MARINA ALTA

José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, Víctor Climent Peredo 
Universitat d’Alacant

1. INTRODUCCIÓ

L’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conse-
lleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc-
tius, Comerç i Treball, publicada en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana de 2 d’agost 
de 2016, estableix les bases reguladores del 
programa de foment dels acords territorials en 
matèria d’ocupació i desenvolupament local en 
la Comunitat Valenciana. A la comarca de la Ma-
rina Alta, aquest programa s’emmarca dins del 
“Acord Comarcal en Matèria d’Ocupació i Desen-
volupament de la Marina Alta” que, mitjançant 
la coordinació per part del Consorci per la Re-
cuperació Econòmica i l’Activitat de la Marina 
Alta, d’ara endavant, CREAMA, es va constituir 
formalment el 7 de març del 2016 mitjançant 
la signatura de 18 Ajuntaments de la comarca i 
12 entitats privades de diversos àmbits (forma-
tiu, empresarial, cultural, sindical, tercer sec-
tor, social, associatiu, etc.) representatives del 
territori. A data de redacció d’aquesta anàlisi, 
aquest Acord ho integren 22 ajuntaments de la 
comarca i continuen adherint-se el que denota 
el nivell de compromís dels diferents organis-
mes de la Marina Alta amb aquest projecte. 

Aquest PATE va decidir centrar-se en l’elabo-
ració del diagnòstic territorial i no va acudir a 
la convocatòria de Projectes Experimentals de 
2016. El Projecte Experimental implementats 
en el PATE ha sigut “Observatori, Hub Tecnolò-
gic, Punt Nàutic”, aprovat en la convocatòria de 
2017. L’àmplia col·laboració de CREAMA, la di-
fusió pública de resultats i l’accés a memòries 
provisionals del Projecte ha facilitat l’avaluació 
d’aquest Projecte, quan encara no estava tancat 
tècnicament.

El Projecte Experimental denominat “Observa-
tori-Fòrum, Hub Tecnològic, Punt Nàutic” té tres 
línies d’actuació: la primera dirigida a millorar 
la sostenibilitat del nostre territori, la Marina 
Alta, amb la creació d’un Fòrum Ciutadà per 
l’Ocupació i un Observatori Comarcal del Mer-
cat de Treball; la segona dirigida a promoure 
l’esperit emprenedor combinant noves tecno-
logies i sectors tradicionals com l’agricultura 
(Hub Tecnològic); i la tercera dirigida a millorar 
la qualificació de les persones desocupades 
contribuint a generar ocupació més sostenible 
i activitat econòmica en el sector nàutic (Punt 
Nàutic). CREAMA va sol·licitar el 13 d’octubre 
de 2017 la subvenció destinada a fomentar 
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els acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local en la Comunitat Valen-
ciana. La convocatòria de la subvenció corres-
pon a la resolució de 22 de setembre de 2017, 
del director general del Servei Valencià d’Ocu-
pació i Formació, i va ser publicada en el DOGV 
de 28 de setembre de 2017. El Projecte Experi-
mental va ser desenvolupat entre el desembre 
de 2017 i el 30 de setembre de 2018.

2. L’AVALUACIÓ COM A PROCÉS

2.1. Origen de l’Acord o Pacte Territorial i 
inserció dels Projectes Experimentals en els 
PATE

En origen de l’Acord o Pacte Territorial i la in-
serció dels Projectes Experimentals en el PATE 
ha sigut fonamental la labor desenvolupa per 
CREAMA. CREAMA és una entitat sense ànim de 
lucre, fundada en 1994 amb el clar propòsit de 
dinamitzar l’activitat econòmica i social de la 
Marina Alta. Naix des de la voluntat de coope-
ració de tres ajuntaments de la comarca -Be-
nissa, Dénia i Pego- que, juntament amb l’INEM 
i la Diputació d’Alacant, decideixen promoure 
una entitat independent que, sota la forma jurí-
dica de “Consorci” promou activitats de desen-
volupament local a la comarca. Posteriorment 
i paral·lelament al procés de transferències, la 
Generalitat Valenciana, a través de la seua en-
titat implicada en l’ocupació (LABORA), s’adhe-
reix formalment al Consorci, amb la finalitat de 
prestar un suport explícit a les seues activitats i 
participar en el disseny de les seues polítiques. 
A aquest consorci es van adherint progressiva-
ment els Ajuntaments de Calp, Gata de Gorgos, 
Xàbia, Pedreguer, Teulada-*Moraira, que junta-
ment amb els Ajuntaments de Dénia, Benissa 
i Pego, des de les seues Agències de Desen-
volupament Local, sota la imatge corporativa 
de CREAMA, promouen activitats generadores 
d’ocupació i cohesió social.

CREAMA, per tant, és un consorci Públic que 
aglutina a huit Ajuntaments de la Marina Alta 
la finalitat de la qual és promoure el Desenvo-

lupament Local a la comarca,  comptant per a 
això, a més, amb el suport d’altres institucions 
provincials i autonòmiques.

El pacte “Acord Comarcal en Matèria d’Ocupació 
i Desenvolupament de la Marina Alta” es conso-
lida a través d’una signatura al març del 2017, 
amb 18 ajuntaments i 12 entitats privades, en-
cara que les activitats per a definir aquest Pac-
te Territorial comencen en el 2016 amb diver-
ses reunions on participen tant representants 
d’ajuntaments com agents socials i experts 
en desenvolupament local. Actualment són 22 
ajuntaments i 13 entitats privades de diversos 
àmbits -formatiu, empresarial, cultural, sindi-
cal, tercer sector, social, associatiu, …- els que 
conformen el Pacte Territorial:

- huit ajuntaments integrats en CREAMA 
(Ajuntaments de Benissa, Calp, Dénia, Gata 
de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada, Xà-
bia).

- Ajuntaments de Alcalalí, el Poble Nou de 
Benitatxell, Benigembla, Ondara, El Verger, 
Ràfol d’Almunia, Parcent, La Vall de Laguar, 
la Vall d’Ebo, Beniarbeig, Sanet i els Ne-
grals, Orba, Castell de Castells, Senija.

- Unió Internacional de Comissions Obreres 
de L’Alacantí-Els Marines (CCOO), Unió de 
Treballadors del País Valencià (UGT PV), 
Cambra de Comerç Indústria Serveis i Na-
vegació d’Alacant, Federació Valenciana 
d’Empreses Cooperatives de Treball Asso-
ciat (FEVECTA), Federació Cercle Empresa-
rial de la Marina Alta (CEDMA), Marina Alta 
Emprén (MAE), Joves Emprenedors de la 
Marina Alta (JOVEMPA), Centre Associat de 
la UNED de Dénia, Associació de Directors 
dels IES del País Valencià, Adie PV, Associa-
ció Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la 
Marina Alta, Xarxa Joves Marina Alta, MAC-
MA, Acadèmia la Glorieta, SL., Creu Roja.

La constitució del PATE ve motivada per les 
activitats es desenvolupen dins del projecte 

AVALEM TERRITORI com altres activitats que 
es poden desenvolupar dins del pacte amb in-
dependència de les actuacions de LABORA. En 
l’actualitat les activitats que es desenvolupen 
dins d’aquest pacte són les que es defineixen 
exclusivament dins del projecte o de les activi-
tats del Avalem Territori.

Una primera tasca va ser la realització d’un 
diagnòstic de la realitat socioeconòmica de la 
comarca que permetera conéixer les caracte-
rístiques del teixit productiu, necessitats de 
formació, dinàmica socioeconòmica, perfil de 
les persones desocupades, nínxols d’ocupació 
existents, potencials de desenvolupament local, 
etc. Una segona tasca va ser el desenvolupa-
ment d’un projecte experimental amb tres eixos 
“Observatori-Fòrum, Hub Tecnològic, Punt Nàu-
tic”, aprovat en la convocatòria de 2017. Totes 
dues accions subvencionades pLABORA.

Els integrants del PATE concorren a les subven-
cions de LABORA en virtut de les seues compe-
tències i finalitats: accions de formació, orienta-
ció professional, programes mixtos de formació 
i ocupació, etc.

Encara que el nivell de desocupació en el ter-
ritori de la Marina Alta és més baix que en els 
altres territoris de la província d’Alacant la ma-
jor part dels projectes d’actuació tenen a veure 
amb la millora de l’ocupabilitat, així com amb la 
qualitat del treball. També tenen com a objectiu 
superar les diferències i els desequilibris que 
existeixen entre els municipis de l’interior i de 
la costa.

Hi ha alguns projectes que es desenvolupen 
en el context de la comarca que estan relaci-
onats amb el projecte experimental o amb la 
part del projecte experimental que es denomina 
HUB Tecnològic. L’agricultura sempre ha sigut 
un sector estratègic en la manera a la Marina 
Alta i en aqueix sentit hi ha alguns projectes 
que es vénen desenvolupant per a afavorir la 
revitalització d’aquest sector. En concret hi ha 
un projecte que té com a objectiu unir xicote-

tes parcel·les per a crear parcel·les més grans 
i d’aquesta manera fer-les més rendibles això 
és un projecte que s’està duent a terme per la 
cooperativa de Pego. 

Un altre projecte que s’està duent a terme des 
de l’Ajuntament de Dénia té a veure amb el sec-
tor gastronòmic tenint en compte que el sector 
agrícola és la base de les cultures gastronòmi-
ques que promou aquest projecte i a més està 
relacionada amb la declaració de Dénia com a 
ciutat creativa per la Unesco. Per tant, la idea 
és potenciar el valor gastronòmic comarcal i 
darrere d’aqueix carro va el sector primari de la 
cultura agricultura.

2.2. Grau d’autonomia de les Acords i 
Pactes Locals en la definició del contingut 
dels Projectes Experimentals. Relacions 
entre Acord-Pactes, LABORA i Direccions 
Territorials de LABORA

Els continguts i orientació del PATE i els Pro-
jectes Experimentals han sigut definits sobre la 
base de les propostes d’estratègies definides 
en el Diagnòstic consensuades pels actors soci-
oeconòmics del territori. A través del diagnòstic 
es van definir 10 possibles estratègies per a dur 
a terme en el territori i sobre la base d’aqueixes 
10 estratègies es van sotmetre a discussió i de-
bat amb els membres del pacte fins a arribar 
a un acord i les tres que van eixir més votades 
són les que es van presentar al LABORA en la 
convocatòria de 2017.

La definició dels objectius i continguts dels 
Projectes Experimentals sobre la base del Di-
agnòstic Territorial i comptant amb dinàmica 
participativa dels actors del territori atorga un 
valor afegit als projectes. Els objectius de les 
actuacions estan objectivament justificats so-
bre la base de les evidències aportades pel Di-
agnòstic.

Partint del treball iniciat en 2017 amb la rea-
lització del Diagnòstic Territorial de la Mari-
na Alta, es van identificar municipis i zones 



231230

territorials amb idiosincràsies molt diferents 
però complementàries alhora. La identificació 
d’aquestes diferències en el Diagnòstic, que 
ofereix una radiografia actualitzada i realista 
del territori, va evidenciar la necessitat de ge-
nerar xarxes de cohesió i cooperació territorial, 
per a abordar la problemàtica de l’ocupació i el 
desenvolupament local des de la col·laboració 
i la participació, aconseguint trobar sinergies 
entre les diferents xarxes territorials i organit-
zar els recursos endògens existents, i al mateix 
temps addicionar uns altres. És a partir del ma-
teix com s’identifica la utilitat de disposar d’una 
eina de consulta amb informació pròpia, i que 
aglutine el conjunt de dades a nivell comarcal 
i municipal, dispersos en multitud de fonts ofi-
cials, és a dir, comptar amb una eina com és 
l’Observatori Marina Alta.

El projecte del Hub Tecnològic va arrancar amb 
l’estudi a fons del Diagnòstic Territorial de la 
Marina Alta, del qual es van seleccionar aquells 
aspectes relacionats amb el sector agrícola i 
alimentari de la comarca. Tant els continguts 
com les seues conclusions han servit com a 
marc de referència a l’hora de dissenyar les di-
ferents fases del projecte.

Finalment, en el Diagnòstic es fa referència al 
fet que el sistema productiu de la Marina Alta es 
troba molt focalitzat en l’activitat turística que 
malgrat estar assentat, necessita d’una diver-
sificació en l’oferta actual, a més de segmentar 
la demanda al costat de la seua desestaciona-
lització. Es ressalta de la mateixa manera la fu-
gida de talent que existeix a la comarca, on la 
majoria dels joves amb estudis superiors aban-
donen el territori a la recerca d’ofertes de tre-
ball, la qual cosa contrasta de manera acusada 
amb els llocs de treball que no poden cobrir-se 
per residents a la comarca a causa de la falta 
de formació especialitzada en ocupacions que 
deriven del sector nàutic. El que justifica el pro-
jecte Punt Nàutic.

En conseqüència, la interacció amb LABORA i la 
seua Direccions Territorial ha sigut positiva, va-

lorant-se per part dels agents del PATE com la 
disponibilitat de recursos i programes de LABO-
RA que oferisquen finançament és molt impor-
tant sobretot per a mobilitzar certs municipis, 
que no estan predisposats a finançar ells sols 
projectes o programes d’ocupació concrets. A 
nivell tècnic el PATE funciona de manera ade-
quada i ha optimitzat, i fins i tot ampliat, els 
vincles amb els actors i empreses del territori. 
En el funcionament del PATE i en el desenvolu-
pament dels projectes experimentals ha sigut 
fonamental el paper dinamitzador desentelat 
per CREAMA.

2.3. Contingut dels Projectes Experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en 
la conformació, contingut i evolució dels 
mateixos

El Projecte Experimental “Observatori-Fòrum, 
Hub Tecnològic, Punt Nàutic”, aprovat en 2017, 
contempla la implementació de diverses acci-
ons destinades a la promoció socioeconòmica 
de l’Àrea Funcional de referència del PATE: La 
Marina Alta (coincident amb la comarca admi-
nistrativa del mateix nom). Tal com s’ha desta-
cat anteriorment, els continguts d’aquest pla 
experimental han tingut un elevat grau d’ade-
quació a les necessitats i problemes del terri-
tori. Després d’un procés de diàleg i participa-
ció amb els interlocutors socials, es van seguir 
unes línies d’actuació marcades pels agents 
socioeconòmics en funció de les necessitats 
detectades prèviament en el territori que con-
forma el PATE. Es van incloure 3 projectes con-
crets:

OBSERVATORI-FÒRUM

L’objectiu d’aquest projecte és crear un obser-
vatori continu amb informació socioeconòmica 
i laboral de la Marina Alta, dissenyant una eina 
accessible que aporte informació actualitzada 
i d’interés per al desenvolupament local dels 
municipis de la Marina Alta, i de la comarca 
com a entitat supramunicipal. D’aquesta forma 
s’aprofundirà en el coneixement de la realitat 

del mercat de treball i de l’activitat socioeco-
nòmica del territori. Tot això, per a afavorir una 
millora en la presa de decisions i la planificació 
dels agents econòmics i socials implementant 
la seua eficàcia.

Per a crear l’observatori com l’eina àgil i ac-
cessible que respondrà a aqueixa necessitat de 
coneixement del territori i els seus recursos, és 
necessari comptar amb l’opinió i col·laboració 
dels agents clau del territori.

Al mateix temps, es pretén consolidar el Fòrum 
Ciutadà per l’Ocupació, creat també dins del 
marc del Diagnòstic Territorial, com una eina 
estable de participació ciutadana que acoste a 
tota la ciutadania a formar part de les decisi-
ons i estratègies que siguen implementades en 
el seu territori; així com afavorir el debat sobre 
estratègies i polítiques públiques i privades di-
rigides al desenvolupament socioeconòmic del 
territori.

Amb la consecució de la fita d’aquest projecte 
es disposarà d’una eina que permetrà: apro-
fundir en el coneixement de la Marina Alta i els 
seus municipis;  facilitar l’accés a la informació 
local i comarcal per a una millor gestió dels re-
cursos i eficàcia en la presa de decisions, dona-
da la seua major aproximació a la realitat ter-
ritorial; agrupar dades i informació estadística 
sobre el territori, actualment molt dispersa, en 
una sola font, facilitant l’accés a aquesta; crear 
i enfortir xarxes de cooperació entre agents ter-
ritorials; difondre informació socioeconòmica 
de territori.

HUB TECNOLÒGIC

El HUB Tecnològic és un projecte que es defi-
neix sobre la base d’una greu deficiència que 
es va identificar en el diagnòstic territorial: la 
greu crisi que afecta al sector agrícola en ge-
neral i al sector a la Marina Alta de forma alar-
mant. Tenint en compte aquest context i analit-
zant les conclusions tant del diagnòstic com del 
treball de camp dut a terme durant el projecte, 

s’ha arribat a la conclusió que el que fa falta és 
crear una eina, un instrument que servisca de 
connector entre els diferents agents del sector 
agroalimentari, la producció agrícola que és la 
que cal revitalitzar principalment, però també 
els productes elaborats, és a dir la indústria 
agroalimentària, la gastronomia i molt impor-
tant també el comerç i la distribució; tot això en 
combinació amb les activitats turístiques i re-
creatives que es duen a terme en el món rural.

Això és l’objectiu principal i el resultat material 
és una plataforma digital que es diu la *Xarxa 
Agrícola de la Marina Alta que actua com una 
xarxa social en la qual interactuen membres 
dels subsectors agroalimentaris i del sector tu-
rístic.

PUNT NÀUTIC

Un dels problemes que plantejava el diagnòstic 
era el de la fugida de talents de la comarca de 
la Marina Alta i al mateix temps no es podria 
cobrir llocs especialitzats del sector nàutic pel 
que es dedueix que hi ha una manca de for-
mació sobre aquest tema. Per aquest motiu es 
plantege que el projecte Punt Nàutic cobrisca 
aqueixa manca de formació especialitzada evi-
tant la fugida de capital humà amb estudis fins i 
tot de nivell superior, com s’està produint.

El problema amb el diagnòstic és que no con-
cretava quin tipus específic de formació es de-
manda amb major urgència; un altre problema 
afegit és que hi ha diferents vessants amb les 
seues disciplines en la formació demandada del 
sector nàutic. És a dir, són molts vessants per 
aquest motiu fóra necessari plantejar fitar l’ob-
jectiu principal del Punt *Nàutic per fases. En la 
primera fase es va plantejar l’elaboració d’un 
mapa de formació que s’ha plasmat en un for-
mat web en la qual s’inclouen a totes les entitats 
formadores que hi ha a la Marina Alta, diferenci-
ant la formació que hi ha reglada i la no reglada. 
A partir d’ací es busca crear una relació entre els 
perfils demandats pel sector i la formació exis-
tent o de nova creació que puga cobrir aqueixes 
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necessitats,  sense oblidar la futura implantació 
de la formació de nova oferta. Aquestes últimes 
actuacions es consolidarien en un objectiu a 
llarg termini sobre la base de la continuïtat del 
projecte en la següent convocatòria. El problema 
és que plantejar una formació que no existeix en 
el sistema de formació reglada és molt difícil o 
fins i tot portar-la d’un altre lloc també necessita 
temps i gestions, i per al curt període de temps 
del projecte resulta inviable; la idea és evitar la 
fugida de talents i donar cabuda a formadors 
que siguen de la comarca.

Les necessitats formatives han sigut proposa-
des pels agents que s’han entrevistat; les entre-
vistes han sigut de forma qualitativa. En base 
aquestes entrevistes, l’única formació recone-
guda en el sector que està certificada és la de 
busseig i està ben coberta de formació; després 
hi ha algunes entitats privades que cobreixen el 
sector marítim i d’embarcacions d’esbarjo, però 
la resta queda totalment desproveït.

En definitiva, el fet de disposar d’un diagnòstic 
territorial ha influït en els projectes experimen-
tals en aspectes tals com: 

- El contingut dels projectes.

- El grau de reactivitat/proactivitat en la pro-
posició dels projectes.

- El grau de participació dels agents econò-
mics i socials i altres moviments de la so-
cietat civil en el procés de decisió sobre el 
tipus de projectes a presentar al LABORA

-  El caràcter inèdit i realista de la informació 
sobre el mercat laboral i el teixit productiu 
que possibilita el plantejament innovador i 
experimental en la definició de les activi-
tats del projecte. 

Tal com s’ha apuntat inicialment, els projectes 
del PATE Marina Alta han començat a funcionar 
a partir del diagnòstic. Amb la qual cosa el PATE 
i els seus projectes recullen al 100% de les ne-

cessitats identificades en el diagnòstic, consi-
derant-se màxima l’adequació dels continguts 
del PE a les necessitats del territori.

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori i canvis recents

Pel que fa a l’àmbit territorial i els seus recur-
sos, la Marina Alta es caracteritza per posseir 
un entorn paisatgístic envejable amb un poten-
cial al qual pocs territoris poden optar. Compta 
amb 66 espais naturals protegits. Això, unit al 
clima del qual gaudeix tot l’any, la seua ubicació 
estratègica, l’àmplia oferta en Béns d’Interés 
Cultural i monuments arquitectònics, i al fet que 
conjumina 33 km. de platges amb formacions 
muntanyenques en molt poc espai, els ator-
ga una posició turística excel·lent enfront dels 
seus competidors.

Disposa d’una varietat de productes agroali-
mentaris autòctons d’una enorme qualitat, així 
com, una gastronomia reconeguda a nivell in-
ternacional amb presència de diverses Estreles 
Michelin entre els seus nombrosos restaurants, 
no sense raó la Unesco ha atorgat a Dénia i la 
Marina Alta l’important títol de Ciutat Creativa 
de la Gastronomia.

No obstant això, les infraestructures de trans-
port que té la comarca són molt deficients i 
alenteixen el creixement del potencial de la co-
marca. Dins de la comarca tampoc millora, la 
qual cosa no ajuda al grau de cohesió comarcal 
tan necessari per al desenvolupament sosteni-
ble de la zona.

El capital humà de la Marina Alta està marcat 
per dos factors que destaquen sobre la resta. 
Un d’ells és l’alt percentatge de residents fo-
rans. L’altre aspecte destacable és l’envelliment 
progressiu de la població (aquest factor s’ac-
centua a l’interior de la comarca), on s’observa 
una tendència preocupant a la despoblació.

Amb tot això, podem concloure que a la Mari-
na Alta els recursos paisatgístics han de ser 
aprofitats, alhora, que conservats en honor d’un 
desenvolupament sostenible del territori que 
afavorisca l’aparició d’activitats econòmiques 
que atraga l’assentament de famílies, sobretot, 
en l’àrea interior. Aquest desenvolupament sos-
tenible juntament amb les millores en les infra-
estructures tant convencionals com digitals, 
ajudaran el progrés global de la comarca. 

Pel que fa al sistema productiu a la comarca 
es troba molt focalitzat en l’activitat turística, 
que, encara que amb un model assentat i reei-
xit, requereix d’una reestructuració enfocada a 
diversificar l’oferta actual i desestacionalitzar i 
segmentar la demanda turística. Per part seua, 
el sector agrícola precisa d’una intervenció ur-
gent per a revertir la seua tendència negativa 
per mitjà de la innovació i l’emprenedoria; men-
tre que en el sector industrial s’ha d’impulsar 
estratègies que ajuden al fet que les empreses 
opten per realitzar majors esforços en I+Sr.

Pel que fa a l’àmbit laboral de la Marina Alta, el 
sistema productiu està marcat per una intensa 
activitat turística i hostalera, la qual actualment 
està oferint llocs de treball poc qualificats; si els 
sumem els llocs de treball derivats del turisme 
residencial i de l’envelliment de la població te-
nim el gruix d’oferta d’ocupació que existeix a 
la comarca. La majoria d’aquests llocs no exi-
geixen una qualificació professional alta, i les 
necessitats formatives es cobreixen amb cicles 
i/o cursos de formació professional, impartits 
pel CDT situat a Dénia i els diferents IES repar-
tits per la comarca. Es tracta, en la seua majo-
ria, de llocs de treball temporals i precaris en 
els quals l’economia submergida segueix molt 
present, i on l’experiència continua pesant més 
que la formació especialitzada.

De totes maneres, la Marina Alta té una taxa 
d’atur inferior a la de la mitjana de la província 
d’Alacant i a l’autonòmica. Resulta important 
ressaltar la fugida de talent que existeix a la co-
marca. Quant a la mobilitat laboral, els llocs de 

treball es concentren en les franges del litoral 
i prelitoral, creant un efecte bumerang diari de 
capital humà entre l’interior i aquestes zones.  

No obstant això, crida l’atenció que existisquen 
determinats llocs de treball que no poden ser 
coberts amb residents a la comarca per fal-
ta de formació en aqueix camp, per exemple, 
ocupacions derivades del sector nàutic (patró, 
mecànic de vaixell…), de l’agricultura ecològica, 
del sector de les energies renovables, o de l’ús 
avançat de les TIC.

En aquest sentit, projectes com el Punt Nàutic 
contribueixen sens dubte a donar visibilitat a 
aquesta demanda des d’un enfocament innova-
dor, en el sentit que té la capacitat per a invo-
lucrar a tots els stakeholders del sector, inclo-
ses xarxes territorials de captació de recursos 
externs, que potencialment poden ser d’utilitat 
per a consolidar i desenvolupar el sector nàutic 
a la comarca/territori.

3.2. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats individuals dels actors (aturats, 
ocupats, directius, etc.) del territori

La millora de les competències en el projecte 
Punt Nàutic es faran visibles quan, després del 
treball de prospecció realitzat, s’executen les 
conclusions extretes i s’implanten en el futur 
cursos de formació per a pal·liar la falta de for-
mació en aquest sector.

Pel que fa a l’Observatori Marina Alta, la millora 
de les competències es refereix a l’accés a la 
informació que aquesta eina ja està aportant a 
tots els agents de la comarca. A nivell d’obser-
vatori s’ha demostrat que hi ha un nivell ampli 
d’informació a nivell de la comarca, que pot ser-
vir per a la presa de decisions i per tant es pot 
influir i millorar les competències i habilitats 
dels treballadors a través de la millora del sis-
tema d’informació sobre les dinàmiques i lògi-
ques internes del teixit productiu a la comarca.
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Per al cas del Hub Tecnològic, la millora de les 
competències està reflectida en la interacció 
que s’està començant a observar entre aquells 
usuaris -de diferents o del mateix sector- de la 
plataforma digital.

3.3. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives o de la millora de les 
existents en el territori

En el projecte Punt Nàutic s’ha realitzat el mapa 
i s’han observat les necessitats que tenen les 
empreses del sector nàutic (necessitats labo-
rals i formatives), i sobretot quin tipus de canvis 
a nivell comarcal és necessari implementar per 
a atendre les necessitats del sector nàutic. En 
aquest context s’han buscat estratègies per a un 
canvi cultural i canvi de mentalitat que possibilite 
redirigir l’ocupació al sector nàutic. S’han identi-
ficat també barreres d’accés tant per als benefi-
ciaris de les activitats comercials i empresarials 
com per als treballadors i usuaris en general. Es 
pensa introduir en següents fases del projec-
te per a garantir l’accessibilitat de tots els col-
lectius a aquest nínxol d’ocupació i a les seues 
oportunitats. El sector nàutic es caracteritza per 
l’envelliment de la seua mà d’obra; per a això és 
necessari visibilitzar el sector per a atraure gent 
jove. Els col·lectius més desfavorits necessiten 
tindre la seua perspectiva en el sector nàutic ja 
que les barreres són importants.

En el HUB Tecnològic s’ha optat per visibilit-
zar les oportunitats que existeixen en el sector 
agrícola, i que es pot demostrar que hi ha opor-
tunitats de treball i de noves activitats econò-
mic-productives.  

L’Observatori pot utilitzar-se com una eina (siste-
ma d’informació) per a la presa de decisions dels 
empresaris o emprenedors quant al desenvolu-
pament de noves activitats econòmic-producti-
ves o de la millora de les existents en el territori.

L’accessibilitat a la informació sobre l’ocupació i 
l’economia comarcal, no disponible amb anterio-

ritat a la implementació de l’Observatori en un 
format tan operatiu i diferenciat territorialment, 
suposa una vertadera innovació que, no obstant 
això, necessita d’una major visibilitat. Aquesta vi-
sibilitat no solament ha de desenvolupar-se en el 
sentit de donar a conéixer la nova font a tots els 
stakeholders de la comarca o externs a aquesta, 
sinó també en el de formar sobre el seu poten-
cial ús a aquells actors que poden beneficiar-se 
d’aquesta font incorporant els seus outputs a dife-
rents processos de presa de decisió: empresarial, 
en les polítiques públiques, orientativa o personal, 
per esmentar algunes de les seues possibilitats.

Cal destacar que el PATE ha realitzat un esforç 
meritori donant a conéixer el projecte mitjan-
çant fòrums d’elevada concurrència que de-
mostren l’interés generat a la comarca en re-
lació amb els tres projectes. Així doncs, aquest 
interés generat ha de considerar-se una gran 
oportunitat per a continuar aprofundint en l’im-
pacte dels projectes.

3.4. Contribució dels Projectes 
Experimentals al desenvolupament del 
sector peri-productiu o activitats de suport 
al sistema productiu (empreses de serveis 
avançats, universitats i centres tecnològics, 
de formació i d’investigació, etc.) del territori

L’eina de l’Observatori no existia. Els tècnics sa-
ben com buscar la informació, però els usuaris 
de la comarca no. D’alguna manera, es com-
pensa el dèficit del sector peri-productiu com a 
generadors de sistemes d’informació. 

En aquest sentit, i al fil del potencial de l’eina 
que s’ha destacat en el punt anterior 3.3., re-
sulta indispensable comptar amb el feedback 
dels stakeholders per a orientar i formar en l’ús 
de les dades i informació en les diferents àre-
es d’interés laboral i activitat econòmica de la 
comarca.

D’altra banda, els diferents agents del HUB Tec-
nològic es beneficien a través d’una plataforma 
que connecta als diferents agents del sector 

agrícola i serveix per a redistribuir idees i opor-
tunitats, així com per a reforçar el mercat amb 
la idea del producte local, del producte de proxi-
mitat, incentivant demanda i producció, revita-
litzant els sectors primaris.

3.5. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals 
i informals definitòries del capital social i 
relacional internes i externes al territori

L’observatori i el HUB Tecnològic tenen una 
dimensió comarcal interna, en crear un siste-
ma d’informació específic per a la comarca en 
el primer cas i en establir una plataforma de 
comunicació per als agents interns del sector 
primari amb sectors relacionats, per la qual 
cosa són dues iniciatives que contribueixen al 
desenvolupament de les xarxes informals. El 
Punt Nàutic també busca generar xarxes inter-
nes a través de col·laboracions entre entitats 
formadores i empreses del sector nàutic per a 
generar la formació més ajustada possible a les 
demandes d’aquest sector. 

Les xarxes es van creant entre el promotor del 
projecte experimental i els beneficiaris, així 
com entre els beneficiaris el punt dels quals de 
trobada és el projecte experimental. El Fòrum 
Ciutadà associat a l’Observatori ha millorat la 
visibilitat de les accions del PATE i dels projec-
tes experimentals, consolidant una xarxa esta-
ble de comunicació dels actors territorials que 
retroalimenta els processos de desenvolupa-
ment territorial. No s’han creat noves associa-
cions, però s’han reforçat les existents, sobretot 
en el sector de l’hostaleria.

Des del Punt Nàutic s’ha buscat la col·laboració 
amb formadors i empreses d’altres comarques 
per a buscar know-how formatiu en matèries 
del sector nàutic. El sector nàutic genera a més 
molt benefici indirecte per la forta relació amb 
tot el sector de serveis i turístic. S’està augmen-
tant i reforçant la relació amb Institut Politècnic 
Marítim del Mediterrani que és un referent de la 
formació en el sector.

En el marc del projecte HUB Tecnològic també 
s’ha col·laborat amb altres pactes i associacions 
d’altres comarques, així com amb distribuïdors 
per a facilitar la comercialització de productes 
de la comarca cap a altres zones. L’Observatori 
ha intensificat el seu nivell de relació sobretot 
amb altres observatoris i amb els organismes 
facilitadors de dades i fonts secundàries. 

Des del HUB Tecnològic s’ha fomentat la relació 
amb diverses xarxes externes: la xarxa d’agri-
cultors de la Comunitat Valenciana: Sistema de 
Participació de Garantia, la xarxa entre agricul-
tors primaris i consumidors de la CV que es diu 
Ocupables, la Xarxa Llauradora que és una xar-
xa d’agricultors de les comarques centrals de 
la Comunitat Valenciana. I també amb el Grup 
d’Acció Local d’Alacant que conté 5 comarques 
del nord d’Alacant, integrant pobles de l’inte-
rior de la Marina Alta. Alguns dels actors que 
participen directament en el projecte del HUB 
Tecnològic, també participen en totes aquestes 
xarxes externes del HUB amb el que el capital 
relacional ha crescut sense lloc a dubte.

3.6. Contribució dels Projectes Experimentals 
a la generació d’innovacions en el territori

Els diferents projectes desenvolupats estan 
contribuint a la generació d’innovacions en el 
territori. En el cas de l’Observatori s’ha canvi-
at la forma de treballar sobre com aconseguir 
informació sobre la comarca. En el HUB Tecno-
lògic estan sorgint productes innovadors que 
estaven en l’ombra i ara es visualitzen millor. 
També s’han generat innovacions de comerci-
alització en connectar xicotets productors amb 
cadenes de supermercats.

La innovació s’observa també en el fet que la 
societat en general està més predisposada a 
utilitzar aquest tipus de recursos superant els 
esquemes tradicionals de relacionar-se, d’al-
guna manera, s’ha generat innovació social. 
Sobretot, això ocorre a nivell de l’agricultura 
que és un sector amb una cultura més rígida. 
Abans es dedicaven a produir un producte i ja 
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està, ara el produeixen, el comercialitzen i el 
complementen amb activitats del sector turís-
tic diversificada. 

En el Punt Nàutic les empreses han fet un pas 
al capdavant fent visibles les necessitats mit-
jançant una reflexió conjunta amb les entitats 
educatives. La dinàmica que participen en una 
mateixa taula i intercanvien informació ha si-
gut una innovació relacional que pot portar al 
disseny d’innovacions en l’oferta formativa no 
existent fins ara.

3.7. Aspectes més nous dels Projectes 
Experimentals del territori

La coordinació de CREAMA ha aportat as-
pectes nous en els projectes experimentals. 
Els projectes experimentals desenvolupats 
responen a necessitats detectades en el di-
agnòstic del territori. A partir de tres propos-
tes triades d’una manera participativa, s’han 
desenvolupat tres iniciatives que si dubte es 
poden considerar especialment experimentals 
i innovadores com a objectius, metodologies i 
resultats. En aquest context, els projectes han 
contribuït a la millora del capital territorial, 
productiu i social, destacant la implicació d’un 
nombre ampli d’actors del territori. Un ele-
ment especialment cuidat en els projectes ha 
sigut l’aproximació dels projectes als territoris 
de la comarca, amb una estratègia activa de 
comunicació i participació, incorporant eines 
de la modernització digital.

4. GRAU DE PARTICIPACIÓ DE SINDICATS, 
PATRONAL I ALTRES ACTORS DE LA SOCIETAT 
CIVIL EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS

Els actors implicats en la definició, execució i se-
guiment dels Projectes Experimentals represen-
ten un nombre ampli de diferents entitats i orga-
nismes. Al costat dels tècnics de CREAMA i d’al-
tres ajuntaments que integren el PATE, es compta 
amb els representants sindicals d’UGT i CCOO, i un 
nombre ampli d’entitats privades de la comarca. 
La interacció amb sindicats, patronal i altres enti-

tats de la societat civil ha contribuït a la fixació dels 
objectius dels Projectes Experimentals. Aquests 
propòsits guarden una elevada relació amb la pla-
nificació territorial del PATE. El desenvolupament 
dels treballs tècnics i el seguiment de l’execució 
dels Programes recau sobre CREAMA que actua 
com a Secretaria Tècnica. Per a la implementació 
dels projectes s’han elaborat fitxes amb els con-
tinguts i a partir d’aqueixes fitxes els actors han 
donat la seua opinió sobre la base del que ells van 
proposar. Mensualment s’envien correus a tots 
els actors del pacte amb tots els avanços perquè 
tinguen informació puntual del desenvolupament 
del projecte experimental.

La contribució de la interacció amb els sindi-
cats en la planificació territorial del PATE (fixa-
ció d’objectius dels projectes) ha sigut positiva. 
La relació que guarden aquests objectius amb 
la planificació territorial del PATE en col·labora-
ció amb sindicats es basa fonamentalment que 
es recullen les necessitats reals del territori.

Les àmplies accions de difusió de resultats i 
informació dels projectes, al costat de les di-
ferents convocatòries del Fòrum Ciutadà, eina 
fonamental del PATE oblidada per altres Pactes, 
ha contribuït una positiva valoració dels actors 
locals de la Marina Alta, consolidant el Pacte. 
Un reflex d’aquesta acceptació és la integració 
de nous ajuntaments i entitats des de la creació 
del Pacte.

5. VALORACIÓ FINAL DELS ACTORS DEL 
PTE DELS ASPECTES A MILLORAR EN 
ELS PROJECTES EXPERIMENTALS I DEL 
SEU IMPACTE TERRITORIAL, AIXÍ COM 
REFERÈNCIES A POSSIBLES MILLORES

Els Projectes Experimentals són valorats en 
general com molt positius pels actors del 
PATE. Els programes tenen un rellevant impac-
te territorial, han aprofitat els recursos dispo-
nibles i han aconseguit els objectius plantejats 
com a millora de competències, suport a les 
activitats existents (agricultura, nàutic) i ge-
neració de noves activitats, creació de xarxes 

territorials internes i externes, generació d’in-
novacions. Un dels resultats més rellevants 
dels projectes experimentals és el creixent 
paper del Pacte com a agent vertebrador i la 
seua major incidència entre els actors locals. 
El treball coordinat de nombrosos agents so-
cioeconòmics per part del PATE i els recursos 
oferits pLABORA potencien l’ocupació i l’ocu-
pabilitat en el territori. Així mateix, s’han tin-
gut en compte les singularitats internes de la 
Marina Alta com a àrea d’influència territorial. 
El PATE ha permés la participació dels agents 
socioeconòmics i el seu treball com un equip 
cohesionat en benefici del bé comú i l’interés 
general. Fins i tot, s’han contemplat impactes 
no esperats. Per exemple:

- Sinergies en el HUB Tecnològic que tren-
quen l’associació agricultura-fracasse, 
amb un nou posicionament de l’agricultura 
a primer nivell.

- Entesa entre formadors i empresaris (Punt 
Nàutic). Es pensava que la resposta vindria 
de la mà dels formadors del sector privats 
i, no obstant això, els Instituts d’Educació 
Secundària i centre de Formació Professi-
onal han reaccionat.

Els actors participants assenyalen diversos 
suggeriments per a la millora dels Projectes 
Experimentals:

- Un primer aspecte millorable és la dura-
da dels Projectes Experimentals. La fina-
lització de les accions a la fi del mes de 
setembre i el seu reinici després de diver-
sos mesos comporta una discontinuïtat i 
resta efectivitat al projecte, afectant el seu 
impacte en el llarg termini. Les actuaci-
ons implementades són interrompudes i 
els contractes dels tècnics finalitzen fins a 
l’inici del següent projecte. Es detecta una 
necessitat que exigeix analitzar com fer vi-
able i sostenible un projecte experimental 
en el temps. 

- Els aspectes formals de les convocatòri-
es són millorables: resolució en el mínim 
temps possible, limitació de les despeses 
finançables a despeses de contractació de 
personal.

- Els actors d’altra banda necessiten millo-
rar recursos; malgrat comptar amb pocs 
recursos les entitats responen a les con-
vocatòries, però els suposa un esforç addi-
cional. Per exemple, els sindicats no tenen 
representació a la comarca a pesar que vé-
nen sempre des d’Alacant a qualsevol con-
vocatòria. Per exemple, FEVECTA té només 
un representant per a tota la Província i el 
tècnic s’ha de desplaçar cada vegada que 
es planteja una convocatòria.

En relació amb l’opinió dels beneficiaris dels 
Projectes Experimentals, en general estan molt 
satisfets amb les accions realitzades. Els bene-
ficiaris tenen una satisfacció elevada. Els dife-
rents actors del territori s’han vist involucrats 
en els projectes, millorant la comunicació amb 
el Fòrum Ciutadà i altres estratègies de visibili-
tat-comunicació. 

Segons la representant del sindicat UGT (Ma-
rina Alta), es destaca la valoració positiva del 
PATE i dels projectes. Un dels objectius dels 
PATE i que s’ha aconseguit, és captar les ne-
cessitats, prioritats, deficiències i les oportu-
nitats que s’emmarquen i es reivindiquen en 
cada territori, per a així poder condicionar els 
projectes experimentals a les inquietuds deri-
vades de l’anàlisi econòmica i social de la co-
marca.

6. VALORACIÓ FINAL DELS AUTORS DE 
L’ESTUDI SOBRE ELS ASPECTES A MILLORAR 
EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS, SOBRE 
EL SEU IMPACTE TERRITORIAL I SOBRE 
POSSIBLES MILLORES A INTRODUIR EN EL 
DISSENY I EXECUCIÓ DELS MATEIXOS

El PATE Marina Alta ha contribuït de manera sig-
nificativa a la vertebració del territori, potenciant 
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el desenvolupament d’actuacions locals i l’im-
puls d’iniciatives compartides. Les activitats im-
plementades estan basades en el consens dels 
diferents actors socioeconòmics i el treball en 
xarxa, tant a nivell tècnic com a nivell de prene-
dors de decisions. En el desenvolupament dels 
plans és rellevant la participació conjunta de les 
entitats privades, sindicats, i representants polí-
tics-tècnics d’ajuntaments i de CREAMA. 

Un aspecte diferencial d’aquest Pacte és la 
seua elevada representativitat territorial i en 
el teixit d’actors locals del territori. Actualment 
són 22 ajuntaments i 13 entitats privades de di-
versos àmbits (formatiu, empresarial, cultural, 
sindical, tercer sector, social, associatiu) els que 
conformen el Pacte Territorial. Aquesta densa 
xarxa d’actors és un reflex de l’efectivitat i molt 
bé fer del Pacte, però no podem oblidar que afig 
complexitat al seu desenvolupament.

La compatibilitat entre la complexitat-amplitud 
del Pacte i la seua positiva evolució té molt a 
veure amb l’existència prèvia d’una estructura 
per al desenvolupament territorial de la co-
marca a través de CREAMA. CREAMA ha sigut i 
continua sent un gran referent en el desenvolu-
pament de la comarca, combinant un excel·lent 
equip tècnic amb una àmplia cultura dinàmica 
i participativa. 

Els Projectes Experimentals s’han enfocat a 
tres propostes estratègiques molt interessants 
identificades a partir del Diagnòstic Territorial. 
La creació d’un Observatori, que permet esta-
dístiques en temps real, la qual cosa facilita 
l’anàlisi socioeconòmica de tots els municipis 
que integren el territori. A més es dóna la possi-
bilitat de rellançar activitats que es troben afer-
mades en la zona (agricultura, nàutic) des d’una 
nova perspectiva el que consolida l’ocupació i 
facilita la creació d’altres activitats relaciona-
des o auxiliars, activant ús de nova creació. Un 
aspecte molt favorable és l’àmplia i positiva co-
municació dels projectes (i dels seus resultats) 
en múltiples reunions, trobades i a través del 
Fòrum Ciutadà. A diferència d’altres projectes 

d’altres pactes, no s’observa indici d’improvisa-
ció i els projectes del PATE s’han dissenyat amb 
un enfocament de continuïtat com a projectes 
per a consolidar-se a llarg termini. En el marc 
del programa de Projectes Experimentals po-
drien integrar-se en el futur com a bones pràc-
tiques a implementar en altres territoris per 
part de LABORA o d’uns altres PATE.

De fet, el projecte experimental definit en el 
marc del PATE de la Marina Alta, ha suposat una 
vertadera aplicació de la filosofia experimental 
i innovadora de la convocatòria de LABORA, en 
el sentit que aquest projecte ha trencat amb els 
esquemes dels projectes que caracteritzaven 
anteriors programes de LABORA, com els pro-
grames integrals d’ocupació o altres iniciatives 
centrades en l’orientació laboral i suport a l’au-
toocupació exclusivament.

En relació al PATE i al disseny i execució dels 
Projectes Experimentals suggerim algunes 
millores. La durada dels plans desenvolupats 
comprén diversos mesos i no és contínua al 
llarg de l’any. El personal contractat per a la 
seua implementació acaba la seua vinculació 
amb el PATE després de la seua finalització i 
les accions són interrompudes fins a l’inici de la 
següent anualitat. En conseqüència, el Projecte 
ofereix una sensació de discontinuïtat que afec-
ta a la seua efectivitat en una dimensió de llarg 
termini. Durant aqueix temps els tècnics de 
CREAMA realitzen un cert control i seguiment, 
però les actuacions queden detingudes fins que 
es reprén el projecte. Així mateix, és possible 
que el nou personal que s’incorpore en la pròxi-
ma anualitat no siga el mateix amb la dificultat 
afegida de formar-lo des de zero en relació als 
projectes. Els beneficiaris dels programes per-
ceben aquestes discontinuïtats en el projecte 
de manera negativa. Al costat d’això, s’hauria 
de flexibilitzar les despeses finançables per a 
poder incorporar els serveis d’empreses espe-
cialitzades del territori en els projectes desen-
volupats.

Fitxa dels Projectes Experimentals del PATE La Marina Alta

Títol Projecte 
Experimental

Observatori - Fòrum ciutadà,
Hub Tecnològic
Punt Nàutic

Data Octubre 2017- Setembre 2018

PATE Acord Comarcal en Matèria d’Ocupació i Desenvolupament de la Marina Alta

Municipis partici-
pants

CREAMA (Benissa, Calpe, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada, Xàbia).
Alcalalí,  el Poble Nou de Benitatxell, Benigembla, Ondara, El Verger, Ràfol d’Almunia, Parcent, 
la Vall de Laguar, la Vall d’Ebo, Beniarbeig, Sanet i els Negrals, Orba, Castell de Castells, Se-
nija.

Objectius • FÒRUM CIUTADÀ: El fòrum ciutadà és una iniciativa del projecte “Marina Alta, Cooperació i 
Ocupació” que pretén reunir la ciutadania i entitats de la Marina Alta, que comparteixen un 
interés comú pel desenvolupament econòmic i l’ocupació a la nostra comarca. Aquest pro-
jecte tracta de debatre, analitzar i consensuar quines són les necessitats actuals i futures 
de la comarca. Es tracta d’un fòrum obert, públic, plural i amb vocació de permanència en el 
temps. Aquest fòrum es alimentarà d’un observatori continu on es reflectiran els principals 
indicadors del desenvolupament comarcal de forma contrastable, quantificable i fàcilment 
actualitzable, per a poder estudiar les diferents estratègies i línies d’actuació amb la fina-
litat d’aportar solucions als problemes concrets dels diferents territoris-zones que formen 
la comarca.
• HUB TECNOLÒGIC: Aquest projecte es basa en la creació i gestió d’una xarxa virtual (HUB 
TECNOLÒGIC) on es compartisquen projectes i idees relacionades amb la innovació i espais 
de creativitat que donaran lloc a un nou àmbit econòmic a la comarca, amb més potencial 
futur. Aquest projecte estaria obert a qualsevol sector productiu, centrant-se en aquells que 
es troben en declivi o estancats, com l’agrícola, però no per això descurant un sector turís-
tic consolidat sinó més aviat donant-lo suport amb idees i iniciatives realment orientades 
a aconseguir un turisme més intel·ligent i sostenible. Per a això s’aprofitarien les actuals 
infraestructures de comunicació digitals que, encara que millorables, són suficients per a 
desenvolupar el projecte
• PUNT NÀUTIC: Aquest projecte es basa en la necessitat de dotar a la Marina Alta d’una 
formació professional en l’àmbit nàutic adaptada a les demandes del sector i que permeten 
cobrir les ofertes de treball amb recursos humans de la comarca.

Línies d’actuació • FÒRUM CIUTADÀ: Una de les necessitats detectades després de la realització del diagnòs-
tic és la falta d’una eina amb visió comarcal en la qual s’analitzen d’una banda quals són els 
focus de creació d’ocupació, així com, quins són els sectors poc competitius per a proposar 
tant estratègies de canvi com desenvolupar nous motors econòmics per a una dinamització 
comarcal. Per a això, necessitem disposar tant d’una nova forma de prendre decisions més 
àgil, democràtica i eficient com d’una eina per a aconseguir la informació més eficaç i actu-
alitzada que ens servirà de feedback de les estratègies implantades.
• HUB TECNOLÒGIC: Entre els resultats del diagnòstic realitzat es detecta, d’una banda, 
un clar dèficit d’infraestructures de comunicació (transporte públic i carreteres) externes 
i, també, internes que dificulten els desplaçaments de la població resident a l’hora de tre-
ballar, formar-se..., i per una altra, la situació per la qual travessa el sector agrícola, en 
constant declivi i abandó amb una manifesta necessitat de reformular-se per a ser més 
competitiu i atraure nous emprenedors. Així mateix, ens trobem amb un important risc de 
despoblació en certes zones de l’interior, resultant imprescindible dinamitzar aquestes zo-
nes amb projectes innovadors (possibilitat de vinculació amb l’agricultura o altres sectors 
relacionats amb el medi ambient i les energies renovables) que fomenten l’assentament de 
famílies. De tot això, es desprén que el Hub Tecnològic podria dinamitzar el territori con-
nectant projectes innovadors en sectors no competitius explorant noves formes de treball, 
i minimitzant, a l’ésser una comunitat digital, les deficiències de transport i comunicació i 
situant-les en un entorn amb alt valor paisatgístic.
• PUNT NÀUTIC: Entre els resultats del diagnòstic s’ha detectat que el sector nàutic ofereix 
a la nostra comarca oportunitats laborals que no es poden cobrir per la població resident a 
causa de l’escassa formació existent en aquest camp. Les empreses del sector han d’acudir 
fora de la nostra comarca a buscar els perfils professionals que necessiten.

Entitat coordinadora CREAMA
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 

PROJECTES EXPERIMENTALS

PATE ELX

José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, Víctor Climent Peredo 
Universitat d’Alacant

1. INTRODUCCIÓ

Amb data 19 d’octubre de 2016 es publica en el 
DOGV la Resolució de 13 d’octubre de 2016, del 
director general de LABORA, per la qual es con-
voquen per a l’exercici 2016 les subvencions 
destinades a fomentar els acords territorials en 
matèria d’ocupació i desenvolupament local en 
la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 
12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d’Eco-
nomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball. Fruit d’aquesta convocatòria, l’11 de no-
vembre de 2016 s’estableix un acord territorial, 
en matèria d’ocupació i desenvolupament local 
entre el sindicat Unió General de Treballadors 
(UGT), la Confederació Sindical de Comissions 
Obreres (CCOO), La Confederació Empresarial 
de la província d’Alacant (COEPA) i Excm. Ajun-
tament d’Elx, per a, entre altres accions, la re-
alització d’un estudi o diagnòstic que permeta 
tindre un millor coneixement de la realitat soci-
oeconòmica del terme municipal d’Elx.

Els Projectes Experimentals implementats en 
el PATE han sigut “Foment de l’emprenedoria 
i l’economia local” i “Comerç electrònic per al 

xicotet comerç local”, aprovats en la convoca-
tòria de 2016, i “Iniciació al comerç electrònic i 
màrqueting digital”, “Foment de la cultura em-
prenedora”, de la convocatòria de 2017. 

El Projecte Experimental denominat “Foment 
de l’emprenedoria i l’economia local” fomenta 
i impulsa l’emprenedoria i l’economia social en 
els joves, acostant el món de l’empresa a l’aula. 
El Projecte “Comerç electrònic per al xicotet co-
merç local” es configura com un projecte pilot 
de promoció del xicotet comerç local a través de 
botigues online (Projecte E-commerce PIME). A 
fi de la seua implementació, l’Ajuntament d’Elx 
va sol·licitar el 5 de novembre de 2016 la sub-
venció destinada a fomentar els acords territo-
rials en matèria d’ocupació i desenvolupament 
local en la Comunitat Valenciana. La convocatò-
ria correspon a la resolució de 13 d’octubre de 
2016, del director general del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, publicada en el DOGV de 
19 d’octubre de 2016. La subvenció va ser con-
cedida el 30 de desembre de 2016 i el Projecte 
Experimental es va desenvolupar entre el 20 de 
desembre de 2016 i el 30 de setembre de 2017.

El
x
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En la segona convocatòria, després dels resul-
tats obtinguts en els Projectes Experimentals i 
de les conclusions extretes del diagnòstic terri-
torial, es va sol·licitar el 6 d’octubre de 2017 la 
subvenció destinada al desenvolupament dels 
segons Projectes Experimentals, “Iniciació al co-
merç electrònic i màrqueting digital”, “Foment de 
la cultura emprenedora”. La convocatòria de la 
subvenció correspon a la resolució de 22 de se-
tembre de 2017, del director general del Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació, i va ser publi-
cada en el DOGV de 28 de setembre de 2017. El 
Projecte Experimental va ser desenvolupat entre 
desembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018.

2. L’AVALUACIÓ COM A PROCÉS

2.1. Origen de l’Acord o Pacte Territorial i 
inserció dels Projectes Experimentals en els 
PATE

El PATE va ser signat l’11 de novembre de 2016 
amb l’objectiu de desenvolupar les iniciatives de 
Avalem Territori de LABORA. En l’acte de consti-
tució van estar presents els signants de l’acord. 
En aquest sentit, l’Acord compta amb el suport 
Unió General de Treballadors (UGT), la Confe-
deració Sindical de Comissions Obreres (CCOO), 
La Confederació Empresarial de la província 
d’Alacant (COEPA) i Excm. Ajuntament d’Elx. Els 
esmentats organismes van fixar els següents 
objectius prioritaris, i es van comprometre a 
compartir recursos, col·laborar i treballar de for-
ma conjunta per a la seua consecució: ocupació i 
inserció laboral, desenvolupament local, comerç 
local, promoció econòmica. El seu àmbit d’actua-
ció territorial es limita al municipi d’Elx.

Com s’ha esmentat anteriorment, el PATE ha de-
senvolupat Projectes Experimentals en les con-
vocatòries de 2016 i 2017. Els projectes “Foment 
de l’emprenedoria i l’economia local” i “Comerç 
electrònic per al xicotet comerç local” van ser 
aprovats en la convocatòria de 2016 i els seus 
objectius més significatius contemplen impulsar 
l’emprenedoria, l’economia social i la millora de 
l’ocupabilitat dels joves i altres col·lectius espe-

cialment afectats per la desocupació, la millora 
de les competències emprenedores, i la millora 
de les competències digitals (comerç electrònic) 
dels comerços del municipi. El personal contrac-
tat inicialment per a l’execució d’aquest pla van 
ser quatre tècnics. Els Projectes Experimentals 
“Iniciació al comerç electrònic i màrqueting di-
gital” i “Foment de la cultura emprenedora” van 
ser aprovats en la convocatòria de 2017 i supo-
sen una continuació dels projectes del primer 
pla. Els projectes vinculats al comerç electrònic 
i màrqueting digital, donat el seu especial caràc-
ter innovador, s’han représ amb altres projectes 
finançats per la Unió Europea: transformació di-
gital del comerç minorista. 

A més dels Projectes Experimentals assenya-
lats, en el territori del PATE es desenvolupen al-
tres programes o actuacions socioeconòmiques 
subvencionades pLABORA, com els EMCUJU 
(programa de subvencions destinat a la contrac-
tació de persones joves qualificades per entitats 
locals, en el marc del Sistema Nacional de Ga-
rantia Juvenil), els EMPUJU (programa de sub-
vencions per a la contractació de persones joves 
per entitats locals, en el marc del Sistema Naci-
onal de Garantia Juvenil) o les subvencions des-
tinades a finançar el manteniment dels AEDLS. 

El PATE constitueix un projecte complementari 
a la resta dels desenvolupats en el municipi, i 
l’Ajuntament d’Elx (tercer municipi en població 
de la Comunitat Valenciana) actua com a entitat 
coordinadora de les accions implementades. En 
el municipi d’Elx es duen a terme plans d’ajuda 
a escala municipal de caràcter socioeconòmic, 
així com l’existència de Pacte per l’Ocupació, 
Grup d’Acció Local o similars (amb un objec-
tiu clar de la cohesió social i territorial). Si bé 
els projectes en el municipi dependents de fi-
nançament públic són abundants i variats, es 
poden destacar els plans d’ajuda de caràcter 
socioeconòmics que depenen de la Regidoria 
de Promoció Econòmica del Ajuntament d’Elx. 
Respecte als plans d’ajuda d’àmbit municipal, 
en el municipi d’Elx s’han impulsat diverses 
iniciatives de caràcter socioeconòmic en els 

últims tres anys (2014-2016, alguns dels quals 
amplien el seu període d’actuació fins a 2017). 
Pel tipus de pla, el 48,6% d’aquest finançament 
es destina a formació i inserció, el 49,5% a fo-
ment de l’ocupació, i el 1,9% a creació d’empre-
ses, economia social i innovació. 

En el context del diagnòstic territorial realitzat 
amb el suport de LABORA, ja existien experièn-
cies prèvies de diagnòstic i de planificació es-
tratègica, per exemple, FUTURELX i ELX 2030 
i altres programes d’interés públic i social de 
la general. En relació a les polítiques actives 
d’ocupació s’han desenvolupat diversos pro-
grames: Salari jove; Tallers d’Ocupació; Progra-
mes d’Iniciativa social per a la contractació de 
persones desocupades; Formació per a aturats; 
Formació modalitat col·lectius (persones amb 
discapacitat i risc d’exclusió Social); Desenvolu-
pament de cursos per part del Centre de Turis-
me; Programa Formatiu de Qualificació Bàsica 
(PFCB); Creació del Fòrum Local per l’Ocupació 
d’Elx, òrgan de caràcter consultiu i d’Assessora-
ment de la política de creació d’ocupació en el 
municipi d’Elx; Potenciació del punt d’atenció a 
l’emprenedor (PAE), Creació del Centre de Ges-
tió del Desenvolupament Empresarial.

2.2. Grau d’autonomia de les Acords i Pactes 
Locals en la definició del contingut dels 
Projecte

Experimentals. Relacions entre Acord-Pactes, LA-
BORA i Direccions Territorials de LABORA

Els continguts i orientació del PATE i els Projec-
tes Experimentals han sigut definits pels dife-
rents actors socioeconòmics del territori. L’ex-
periència prèvia i àmplia de l’Ajuntament d’Elx 
en quan diagnòstic i planificació estratègica del 
municipi ha facilitat la definició de les propos-
tes i continguts dels Projectes Experimentals. 
Les accions proposades van ser recolzades 
pels actors que conformen el Pacte. 

Es detecta com en un gran municipi que ha sa-
but apostar des de fa temps per una estratè-

gia activa de diagnòstic territorial i planificació 
estratègica, amb una estructura consolidada 
de suport a través de la Regidoria de Promoció 
Econòmica, es facilita la definició de continguts 
dels Projectes Experimentals. Partint d’un con-
junt de febleses-problemes de tipus territori-
al-laboral s’ha sabut seleccionar dos objectius 
estratègics de referència dels Projectes en un 
enfocament de llarg termini: 

- Fomentar la cultura emprenedora il·lici-
tana en joves dins del sistema educatiu i 
a altres col·lectius especialment afectats 
per la desocupació. 

- Sensibilitzar a les petites empreses co-
mercials dels avantatges i les oportunitats 
que ofereix internet, tant quant a les seues 
estratègies de màrqueting com en el co-
merç electrònic pròpiament dit, aportant la 
formació necessària per a la millora de les 
competències digitals.

En conseqüència, la interacció amb LABORA i la 
seua Direcció Territorial ha sigut de tipus admi-
nistratiu quant a la tramitació de les propostes i 
justificació administrativa dels projectes. A nivell 
tècnic el PATE funciona de manera adequada. En 
els projectes es van contractar diversos tècnics 
per al desenvolupament de les actuacions; la se-
lecció es va realitzar en les oficines de LABORA 
(Elx-Altabix) amb la participació de l’Ajuntament, 
UGT, CCOO i LABORA. També s’ha realitzat una 
reunió de coordinació i seguiment del programa 
amb el Cap de serveis de LABORA a Elx.

2.3. Contingut dels Projectes Experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en 
la conformació, contingut i evolució dels 
mateixos

Tal com s’ha destacat anteriorment la temàti-
ca dels projectes experimentals s’estructura en 
dos eixos en els quals els projectes de 2016 i 
de 2017 es plantegen amb una lògica de con-
tinuïtat.
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Un primer eix que té com a objectiu fomentar i 
impulsar l’emprenedoria i l’economia social en 
els joves, acostant el món de l’empresa a l’aula, 
i en altres col·lectius especialment afectats per 
la desocupació.

El Projecte Experimental “Foment de l’emprene-
doria i l’economia local” (convocatòria 2016) s’ha 
plantejat com a objectius específics: fomentar la 
cultura emprenedora il·licitana en joves dins del 
sistema educatiu i a altres col·lectius especial-
ment afectats per la desocupació; potenciar el 
desenvolupament de capacitats emprenedores 
en els joves d’instituts il·licitans; estimular la in-
novació i la cerca de nous nínxols empresarials a 
través d’espais de treball en equip, fomentant la 
creativitat i el pensament divergent; guiar de for-
ma didàctica a l’alumnat en les diferents etapes 
requerides en el procés d’emprendre; foment de 
l’economia social i la difusió de bones pràctiques 
empresarials; treballar les eines bàsiques per a 
la cerca d’ocupació amb els col·lectius priorit-
zats; millorar les habilitats i destreses personals 
davant la situació d’una entrevista de treball.

La població a la qual ha anat dirigit el projecte 
es pot dividir en dos grans blocs:

- Estudiants del municipi d’Elx que cursen 
formació Secundària o Cicles Formatius 
(FP Bàsica, Cicle Mitjà i Cicle Superior). La 
intervenció s’inicia prioritzant els tallers 
als últims cursos dels cicles, que són els 
més pròxims al món laboral, però després 
es va descendint a tots els nivells de se-
cundària. 

- Col·lectius d’aturats amb dificultat en la 
inserció laboral: aturats de llarga durada, 
majors de 45 anys, joves menors de 30 
anys amb poca formació acadèmica i es-
cassa experiència laboral.

Al llarg de tot el programa s’ha desenvolupat 
una actitud d’acostament als joves, realitzant 
els tallers d’una manera dinàmica, divertida i 
adaptada a les edats i formació específica. La 

metodologia d’intervenció utilitzada en les ac-
cions ha sigut activa i participativa, adaptant-la 
al col·lectiu al qual anava dirigit. La flexibilitat 
i adaptació han sigut característiques centrals 
del programa, per a així aconseguir una major 
motivació i implicació dels joves en els tallers. 
Les accions realitzades han sigut:

- Tallers/xarrades tendents a fomentar l’ac-
titud emprenedora i sensibilitzar en fór-
mules d’economia social.

- Tallers d’Entrevista de treball.

- Tutories individualitzades: atenció i suport 
personalitzat per a treballar aspectes tals 
com el currículum vitae, portals d’ocupa-
ció, etc.

- Atenció i orientació per al desenvolupa-
ment d’una idea de negoci i els tràmits re-
querits per a emprendre, als usuaris que 
ho sol·liciten.

Els tallers que s’han realitzat s’han dut a ter-
me amb un format de grup reduït, per a traure 
al màxim els avantatges de treballar amb un 
grup poc nombrós, i d’altra banda per a apro-
fitar els avantatges que aporta l’aprenentatge 
en un context grupal. El desenvolupament dels 
tallers ha sigut pràctic, alternant un mètode ex-
positiu acompanyat de mètode practique, per a 
proporcionar en primer lloc la teoria necessària 
i posteriorment realitzar els exercicis amb di-
nàmiques de grup i joc de rol.

El Projecte Experimental  “Foment de la cultura 
emprenedora” (convocatòria 2017) ha continuat 
avançant en la mateixa línia temàtica buscant la 
dinamització de la cultura emprenedora a Elx i 
la promoció i el creixement de les empreses de 
l’entorn a través de diverses accions: tallers per 
al foment de la cultura emprenedora, tallers de 
motivació d’emprenedoria a través d’exemples 
d’emprenedors d’èxit, sessions formatives per 
al desenvolupament de la idea de negoci, tuto-
ries individualitzades.

Un segon eix dels projectes ha sigut el desen-
volupament de les competències digitals en el 
teixit empresarial del municipi. Des de la regi-
doria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
d’Elx, en l’anàlisi dels aspectes més importants 
de cara a la definició de les seues polítiques de 
foment del xicotet comerç tradicional, es consi-
dera que hui dia, els autònoms i professionals 
d’aquest sector no poden desaprofitar els grans 
avantatges que té internet com a via de nego-
ci. El Projecte Experimental “Comerç electrònic 
per al xicotet comerç local” (convocatòria 2016) 
es configura es tractava per tant de fomentar 
i millorar les vendes dels xicotets comerços 
directament participants i, a més, promoure 
la idea i conscienciar al sector sobre la con-
veniència d’introduir-se en el món del comerç 
online, els seus beneficis i possibilitats, quant 
a creixement de volum de negoci. Per a ajudar 
els professionals del sector a beneficiar-se de 
les eines que internet ofereix, segons tipus de 
comerç, producte o servei etc…, és necessària 
una consultoria personalitzada en el cas dels 
18 participants directes del projecte. Aquest 
assessorament tindrà com a resultat el disseny 
exclusiu de la seua pròpia botiga online, i de 
tota l’estratègia que haurà d’anar aparellada, 
quant a les accions de màrqueting necessàries 
per a aconseguir el bon posicionament i èxit de 
la botiga. 

El Projecte Experimental “Iniciació al comerç 
electrònic i màrqueting digital” (convocatòria 
2017) s’orienta a objectius més realistes. No es 
creen botigues digitals, sinó que es fan auditori-
es de màrqueting digital i es proposen mesures 
que foren apropiades per a cada cas, així com 
s’assessora en màrqueting online.

L’adequació dels continguts del PE a les neces-
sitats i problemes del territori s’observa d’una 
manera intensa. En aquest context, la Influèn-
cia del Diagnòstic territorial en el *PATE i en els 
projectes experimentals es considera molt re-
llevant. A l’ésser un territori ampli la problemà-
tica és diversa però així i tot es van aconseguir 
els objectius perseguits: comerç, digitalització i 

emprenedoria. El comerç a Elx suposa la sego-
na activitat en ocupació pel que és molt impor-
tant, unit al fet que està passant per una època 
difícil des de la crisi, amb zones comercials que 
arrosseguen problemes, des del nostre punt de 
vista creiem que el xicotet comerciant és poc 
inclinat a gestionar el canvi, no s’adapta a les 
noves formes de gestió que ofereixen les noves 
tecnologies. Tot agreuja els efectes de la crisi.  
És un problema diagnosticat que va servir d’in-
put per a definir els objectius del projecte. Des 
del punt de vista de l’emprenedoria és fona-
mental reforçar-lo a edats primerenques, reva-
loritzant la imatge de l’empresari. Elx té cultura 
emprenedora, però no s’ha de perdre i per això 
cal inculcar-la des d’edats primerenques per a 
consolidar-la.

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori i canvis recents

Elx és un municipi situat a la província d’Alacant 
i capital de la comarca del Baix Vinalopó, amb 
una extensió de 326,07 Km2, amb una localit-
zació geogràfica i econòmica estratègica. Elx 
ocupa la posició 14 de les ciutats espanyoles, i 
la tercera sense comptar a les capitals de pro-
víncia, quant a població. Està situat a la provín-
cia d’Alacant, sent la capital de la comarca del 
Baix Vinalopó. La ciutat està formada per un 
nucli urbà compacte que se situa en el centre 
del municipi, compost per diferents barris; per 
un conjunt de pedanies de diversa grandària i 
població resident; i una gran quantitat d’habi-
tatges disseminats per tot l’àmbit territorial.

La ciutat d’Elx tradicionalment s’ha caracterit-
zat per la seua activitat empresarial, especial-
ment en els sectors del calçat (primer municipi 
d’Espanya en la indústria del calçat), comerç i 
turisme. Les dades relatives a la distribució dels 
treballadors afiliats per sectors d’activitat indi-
quen que l’ocupació en el municipi es concentra 
en el sector serveis. Al qual corresponen sis de 
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les huit principals branques econòmiques. Una 
anàlisi detalladament per branques d’activitat 
permet descobrir que si bé la primera activitat 
rellevant pertany al sector serveis (activitat en 
comerç), la segona en pes no és d’aquest sector, 
sinó del sector Industrial (activitat en indústria 
manufacturera).

Respecte a la qualificació dels treballadors, 
es detecta un fenomen que descriu el canvi 
estructural en el mercat de treball en aquells 
territoris en els quals la demanda de llocs de 
treball de qualificació mitjana decreix, i els de 
qualificació baixa i qualificació alta creixen. És 
a dir, en l’evolució dels llocs de treball s’apre-
cia un creixement en els extrems (baixes i altes 
qualificacions) alhora que es redueix la zona 
intermèdia (qualificacions mitjanes). Formant 
una distribució en forma d’O.

Elx s’ha vist afectada, igual que la resta dels 
municipis, per una forta crisi econòmica inter-
nacional, en aquests últims anys. La crisi i la si-
tuació que ja portaven arrossegant alguns dels 
sectors més importants a la nostra ciutat, ha 
contribuït al fet que es genere un gran nombre 
d’aturats a la ciutat, en aquest últim període. 
Malgrat l’alt nombre d’aturats, es pot apreciar 
una xicoteta tendència a la baixa en el nombre 
d’aturats en els últims anys.

3.2. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats individuals dels actors (aturats, 
ocupats, directius, etc.) del territori

Els Projectes Experimentals del *PATE conte-
nen diferents actuacions que contribueixen en 
un grau elevat a la millora i desenvolupament 
de les competències individuals dels actors del 
territori. Les accions estan englobades en un 
projecte integrador, amb competències trans-
versals basades en la digitalització i l’emprene-
doria. En relació al tema del comerç electrònic 
s’ha buscat l’impacte a menor nombre de be-
neficiaris i amb major profunditat. I per al tema 
d’emprenedoria va ser de caràcter més ampli, 

aprofitant que hi ha una base de cultura empre-
nedora prèvia.

Per al tema del desenvolupament de la cultura 
emprenedora s’han donat xarrades-tallers amb 
gran aconseguisca determinats col·lectius, tal 
com hem destacat anteriorment: 

- Estudiants del municipi d’Elx.

S’ha actuat en 14 Instituts d’Educació Secundà-
ria (IES)

Un total de 45 tallers impartits.

Un total de 702 alumnes/as participants.

- Col·lectius d’aturats amb dificultat en la 
inserció laboral: aturats de llarga durada, 
majors de 45 anys, joves menors de 30 
anys amb poca formació acadèmica i es-
cassa experiència laboral.

Un total de 16 tallers.

Cinquanta (50) tutories individualitzades d’una 
hora de durada, amb els aturats.

Un total de 80 persones participants.

Els tècnics que es van contractar es preparaven 
una xarrada diferent adaptada al públic objec-
tiu. No eren xarrades magistrals sinó xarrades 
pràctiques adaptades al públic convocat, moti-
vant amb didàctiques interactives i pràctiques.

Quant al projecte pilot de promoció del co-
merç electrònic en el xicotet comerç, la se-
lecció dels comerços que s’han beneficiat 
d’aquest projecte s’ha realitzat entre els es-
tabliments associats a les quatre entitats que 
formen part de la Mesa d’Associacions del 
xicotet Comerç Local d’Elx, que al seu torn 
s’han adherit a les accions promocionals de-
senvolupades per l’Agència per al Foment de 
la Innovació Comercial (AFIC). De tot això s’in-
formava a través de la web creada a aquest 

efecte. De totes les sol·licituds que es van re-
bre, es va realitzar un sedàs en funció de les 
característiques dels comerços i els produc-
tes o serveis que oferien posat que la xifra 
màxima eren 18. Hi ha hagut usuaris que es-
taven en una situació d’estar a punt de tancar 
la botiga i la venda online ha fet que no so-
lament no haja tancat, sinó que hagen obert 
una altra. La transformació digital ha suposat 
una transformació en aquest sentit.

L’assessorament ha sigut un treball per part 
dels tècnics que ha assessorat in situ els co-
merciants. De forma intensiva i personal s’ha 
donat assessorament. S’han fet jornades amb 
ponents mediàtics, buscant-se la conscienci-
ació. Però el comerç és heterogeni i per tant 
l’actuació, moltes vegades, va ser personalit-
zada. En termes generals es detecta que han 
millorat les competències en màrqueting on-
line molt.

3.3. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives o de la millora de les 
existents en el territori

S’ha treballat de forma transversal introduint 
les noves tecnologies al sector comercie de 
diferents productes i serveis. En general són 
activitats existents que es poden diversificar 
a partir de les eines de tipus online. Tant les 
administracions públiques com els beneficia-
ris han donat prioritat combinada a noves ac-
tivitats i millorar les existents, però dins del 
sector comercie. S’ha invertit el procés a ve-
gades en comptes de passar del comerç físic 
a l’online per a sobreviure a crear un online 
i haver d’obrir posteriorment un establiment 
físic.

El foment de la cultura emprenedora és un 
projecte estratègic que pot afavorir en el llarg 
termini desenvolupe de noves activitats econò-
mic-productives.

3.4. Contribució dels Projectes 
Experimentals al desenvolupament del 
sector peri-productiu o activitats de suport 
al sistema productiu (empreses de serveis 
avançats, universitats i centres tecnològics, 
de formació i d’investigació, etc.) del territori

S’ha desenvolupat fortament el sector terciari 
avançat a través del comerç digital. Precisa-
ment és un dels punts forts del projecte experi-
mental. La implementació del projecte a nivell 
experimental ha possibilitat el reconeixement 
del sector d’activitats de suport al sistema pro-
ductiu. Per a la realització de les activitats de 
promoció de l’emprenedoria, s’ha establit rela-
cions amb els centres de Formació Professio-
nal i altres Centres d’Ensenyament secundari.

Entre les activitats formativa cal destacar l’èxit 
dels tallers en centre de secundària, han con-
tinuat realitzant la demanda després de la fi-
nalització del projecte experimental a causa de 
l’oportunitat, eficàcia i impacte del format de 
l’activitat del foment de l’emprenedoria per a 
joves de 14 i 18 anys.

3.5. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals 
i informals definitòries del capital social i 
relacional internes i externes al territori

L’elaboració i desenvolupament dels Projectes 
Experimentals ha sigut realitzada fonamental-
ment pels tècnics contractats en la Mancomu-
nitat, ja que posseeixen perfils interdisciplina-
ris. En aquest sentit, les actuacions implemen-
tades no s’han recolzat en empreses externes 
de desenvolupament local, assessorament o 
serveis a les empreses.

Les actuacions dels plans comporten el desen-
volupament d’activitats i relacions amb centres 
de formació i associacions de comerciants. Les 
relacions mantingudes amb aquestes entitats 
són variades, tant estables com esporàdiques, 
i de caràcter formal i informal, ja que l’Ajunta-
ment d’Elx té una sòlida interacció amb aquests 
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centres del territori amb anterioritat a la cons-
titució del PATE.

Tal com s’ha destacat anteriorment, per a la re-
alització de les activitats de promoció de l’em-
prenedoria, s’ha establit relacions amb els cen-
tres de Formació Professional i altres Centres 
d’Ensenyament secundari. Això ha permés en-
fortir les relacions entre formadors, intermedi-
aris i futurs emprenedors. Els emprenedors po-
tencials que es van identificar van ser derivats 
a associacions i organismes per a rebre suport, 
podent un conformar una xarxa informal.

En l’àmbit del comerç electrònic i el màrque-
ting digital s’ha donat un grau d’intensa relació 
entre els 18 comerços beneficiaris del projecte, 
intensificant-se les relacions amb les associa-
cions de comerciants del municipi.

Tal com destaquen els agents del PATE, les xar-
xes informals i del capital social externes al ter-
ritori vénen de la mà dels actors que formen el 
pacte, representació sindical i d’empreses. Però 
no s’ha establit un canal directe i objectiu per al 
foment d’aquest tipus de relacions.

3.6. Contribució dels Projectes Experimentals 
a la generació d’innovacions en el territori

En el territori del PATE s’han desenvolupat pro-
cessos d’innovació com a conseqüència dels 
Projectes Experimentals. En aquest sentit, des-
taquen les innovacions no tecnològiques (co-
merç electrònic). Els xicotets comerços partici-
pants en el projecte han finalitzat el seu procés 
amb una botiga on-line. Així mateix, la participa-
ció i coordinació de tots els agents socioeconò-
mics i la societat civil en temàtiques públiques 
constitueix un aspecte innovador en el projecte.

3.7. Aspectes més nous dels Projectes 
Experimentals del territori

Els projectes implementats són nous en els 
seus objectius, metodologies i resultats. S’han 
triat dues àrees de treball molt interessants 

(emprenedoria i digital) amb dos projectes amb 
enfocaments diferents, però amb metodologia 
adaptades, flexibles i àgils.

Els projectes s’han desenvolupat amb una ex-
cel·lent organització i planificació, i amb una 
estratègia de comunicació i visibilitat molt ben 
estructurada. Es nota el saber fer de l’Ajunta-
ment i de la Regidoria de Promoció Econòmica 
en el disseny i implementació de projectes es-
tratègics. Així com la seua posició estratègica 
en el sistema de stakeholders de l’ocupació i de 
l’activitat productiva.

4. GRAU DE PARTICIPACIÓ DE SINDICATS, 
PATRONAL I ALTRES ACTORS DE LA SOCIETAT 
CIVIL EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS

La contribució de la interacció amb els sindi-
cats i patronal i altres actors de la societat civil 
en la planificació territorial del PATE ha sigut 
molt positiva. S’apunta per part dels agents del 
PATE que hi ha hagut molt bona relació, amb 
interés dels sindicats. Es produeix de forma im-
prevista la desaparició de COEPA i els sindicats 
van continuar cap avant interessant-se, si cap, 
més pel pacte.

Les tasques s’han desenvolupat amb els tèc-
nics contractats en els projectes amb un nom-
bre ampli de reunions internes de coordinació i 
seguiment. S’han elaborat informes mensuals 
i es comuniquen els resultats en les diverses 
reunions formals i informals amb els membres 
del pacte. Els actors del PATE han acordat els 
objectius del Projecte experimental però l’Ajun-
tament d’Elx és el que s’ha encarregat d’exe-
cutar-lo. Tots han participat activament en les 
reunions informatives. Tots els treballs realit-
zats per part dels tècnics van ser degudament 
traslladats als membres de l’acord. A nivell 
extern s’ha realitzat dues reunions de coordi-
nació i seguiment del programa, amb el Cap de 
serveis de LABORA i la segona amb el Regidor 
de Promoció econòmica i els agents socials que 
signen la proposta d’acord territorial en matè-
ria d’ocupació.

S’ha trobat a faltar, per destacar un element de 
millora que el propi PATE identifica menester 
incloure en pròximes actuacions, la participació 
de stakeholders del sistema de la innovació que, 
estant presents de forma destacada en el ter-
ritori, com per exemple el Parc Científic UMH, 
pogueren haver elevat el caràcter innovador i 
experimental del projecte.

5. VALORACIÓ FINAL DELS ACTORS DEL 
PTE DELS ASPECTES A MILLORAR EN 
ELS PROJECTES EXPERIMENTALS I DEL 
SEU IMPACTE TERRITORIAL, AIXÍ COM 
REFERÈNCIES A POSSIBLES MILLORES

Els Projectes Experimentals són valorats en ge-
neral com molt positius pels actors del PATE. 
Els programes tenen un rellevant impacte ter-
ritorial, han aprofitat els recursos disponibles 
i han aconseguit els objectius plantejats. Les 
accions desenvolupades han permés afermar 
la cultura emprenedora i les competències di-
gitals en el municipi d’Elx. El PATE ha permés 
la participació dels agents socioeconòmics i el 
seu treball com un equip cohesionat en benefici 
del bé comú i l’interés general.

Els actors participants assenyalen diversos 
suggeriments per a la millora dels Projectes 
Experimentals:

- Un primer aspecte millorable és la dura-
da dels Projectes Experimentals. La fina-
lització de les accions a la fi del mes de 
setembre i el seu reinici després de diver-
sos mesos comporta una discontinuïtat 
i resta credibilitat al projecte, afectant el 
seu impacte en el llarg termini. Les actua-
cions implementades són interrompudes i 
els contractes dels tècnics finalitzen fins a 
l’inici del següent projecte. Es detecta una 
necessitat que exigeix analitzar com fer vi-
able i sostenible un projecte experimental 
en el temps. No es pot paralitzar perquè 
es queda sense subvenció. Per exemple, 
molts centres educatius estaven interes-
sats en accions de foment de la cultura 

emprenedora quan ja estava tancat el pro-
jecte.

- La planificació dels programes de subven-
cions de LABORA és també millorable. Per 
part dels agents del PATE, s’apunta la inco-
herència d’estar desenvolupant de forma 
simultaneja el diagnòstic territorial i els 
projectes experimentals de la convocatò-
ria de 2016.

- Els aspectes formals de les convocatòri-
es són millorables: resolució en el mínim 
temps possible, limitació de les despeses 
finançables a despeses de contractació de 
personal.

En relació amb l’opinió dels beneficiaris dels 
Projectes Experimentals, en general estan sa-
tisfets amb les accions realitzades. Els benefici-
aris tenen una satisfacció elevada sobre la base 
d’un procés estructurat i exhaustiu d’avaluació 
de les activitats desenvolupades. Els xicotets 
comerços se senten escoltats i la cultura em-
prenedora s’ha sembrat en els joves, millorant 
la comunicació amb la visualització en internet i 
altres estratègies de visibilitat. La valoració ge-
neral del projecte de foment de la cultura em-
prenedora ha sigut molt positiva, el professorat 
ha vist molt interessant aquest tipus de tallers 
a les aules i els alumnes han respost molt bé a 
tot el que se’ls ha plantejat, sol·licitant que les 
accions continuen durant més temps.

6. VALORACIÓ FINAL DELS AUTORS DE 
L’ESTUDI SOBRE ELS ASPECTES A MILLORAR 
EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS, SOBRE 
EL SEU IMPACTE TERRITORIAL I SOBRE 
POSSIBLES MILLORES A INTRODUIR EN EL 
DISSENY I EXECUCIÓ DELS MATEIXOS

L’Ajuntament d’Elx exerceix una labor destaca-
da en la promoció econòmica i laboral del mu-
nicipi, potenciant la cohesió interna del territori. 
Les activitats implementades estan basades 
en el consens dels diferents actors socioeco-
nòmics i el treball en xarxa, tant a nivell tèc-
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nic com a nivell de prenedors de decisions. En 
el desenvolupament dels plans és rellevant la 
participació conjunta dels actors del PATE. 

Un aspecte diferencial d’aquest Pacte és que el 
seu àmbit territorial es limita a un gran municipi, 
Elx, tercer municipi en població de la Comunitat 
Valenciana i primer municipi de la indústria del 
calçat a Espanya. Es detecta una escassa repre-
sentativitat del teixit d’actors locals del territori, 
tenint en compte el nombre ampli d’associaci-
ons empresarials i entitats públiques i privades 
presents en el municipi. S’ha optat per un Pacte 
de mínima grandària que pot aportar efectivitat, 
però no pot oblidar la complexitat i riquesa del 
seu territori. Un Pacte que podria començar a 
connectar amb els municipis del seu entorn.

Els Projectes Experimentals s’han enfocat a 
dues propostes estratègiques molt interes-
sants identificades en diagnòstics previs i en el 
Diagnòstic Territorial. Una de les millors formes 
de mantindre la cultura emprenedora del muni-
cipi i que no es perda és mitjançant accions de 
dinamització en el sistema educatiu. Al costat 
d’això, l’especialització en sectors tradicionals 
com el comerç pot reforçar-se i dinamitzar-se 
mitjançant la transformació digital dels xicotets 
comerços. A diferència d’altres projectes d’al-
tres pactes, no s’observa indici d’improvisació i 
els projectes del PATE s’han dissenyat amb un 
enfocament de continuïtat com a projectes per 

a consolidar-se a llarg termini. En el marc del 
programa de Projectes Experimentals podrien 
integrar-se en el futur com a bones pràctiques 
a implementar en altres territoris per part de 
LABORA o d’uns altres PATE. De fet, el projecte 
de transformació digital del comerç minorista 
ha continuat desenvolupant-se amb ajuda de la 
Unió Europea. Fins i tot, el projecte de foment 
de la cultura emprenedora apunta a la necessi-
tat d’una assignatura d’aquest tipus en el currí-
culum formatiu dels xiquets i joves. 

En relació al PATE i al disseny i execució dels 
Projectes Experimentals suggerim algunes 
millores. La durada dels plans desenvolupats 
comprén diversos mesos i no és contínua al 
llarg de l’any. El personal contractat per a la 
seua implementació acaba la seua vinculació 
amb el PATE després de la seua finalització i 
les accions són interrompudes fins a l’inici de 
la següent anualitat. En conseqüència, el Pro-
jecte ofereix una sensació de discontinuïtat que 
afecta a la seua efectivitat en una dimensió de 
llarg termini. Els beneficiaris dels programes 
perceben aquestes discontinuïtats en el projec-
te de manera negativa; per exemple, s’ha detec-
tat demanda de centres educatius i de xicotets 
comerços que no ha pogut ser satisfeta. Al cos-
tat d’això, s’hauria de flexibilitzar les despeses 
finançables per a poder incorporar els serveis 
d’empreses especialitzades del territori en els 
projectes desenvolupats.

Fitxa dels Projectes Experimentals del PATE Elx (PENDENT REVISAR)

Títol Projecte Experimenta Projecte de foment de l’emprenedoria i l’economia social
Comerç electrònic per al xicotet comerç loca

Data Octubre 2016- Setembre 2017

PATE Acord territorial en matèria d’ocupació i desenvolupament local

Municipis / Organismes participants Elx

Objectius Projecte de foment de l’emprenedoria i l’economia social
• Fomentar la cultura emprenedora il·licitana en joves dins del sistema educa-
tiu i a altres col·lectius especialment afectats per la desocupació.
• Potenciar el desenvolupament de capacitats emprenedores en els joves d’ins-
tituts il·licitans.
• Estimular la innovació i la cerca de nous nínxols empresarials a través d’es-
pais de treball en equip, fomentant la creativitat i el pensament divergent.
• Guiar de forma didàctica a l’alumnat en les diferents etapes requerides en el 
procés d’emprendre.
Foment de l’economia social i la difusió de bones pràctiques empresarials.
• Treballar les eines bàsiques per a la cerca d’ocupació amb els col·lectius pri-
oritzats.
• Millorar les habilitats i destreses personals davant la situació d’una entrevista 
de treball.
Comerç electrònic per al xicotet comerç local
• Conscienciar als autònoms i petites empreses comercials dels avantatges i 
les oportunitats que ofereix internet, tant quant a les seues estratègies de màr-
queting com en el comerç electrònic pròpiament dit.
• Ajudar els professionals del sector a beneficiar-se de les eines que internet 
ofereix.
• Formar als comerciants perquè puguen aprendre a gestionar el seu nego-
ci on-line, introduint continguts, rebent les comandes, tramitant enviaments i 
efectuant els cobraments formarà als comerciants perquè puguen aprendre a 
gestionar el seu negoci
• Disseny i la construcció de les botigues on-line, cobrint la despesa necessària 
per al seu allotjament i suport durant el primer any, així com el seu posiciona-
ment i optimització SEU.

Línies d’actuació Foment de l’emprenedoria i de l’economia social
Tallers/xarrades tendents a fomentar l’actitud emprenedora i sensibilitzar en 
fórmules d’economia social.
Tallers d’entrevistes de treball.
Tutories individualitzades: Atenció i suport personalitzat per a treballar aspec-
tes tals com el curriculum vitae, portals d’ocupació, etc.
Atenció i orientació per al desenvolupament d’una idea de negoci i els tràmits 
requerits per a emprendre, als usuaris/as que ho sol·liciten.
Comerç electrònic per al xicotet comerç local
Recollida de la informació necessària per a la creació de la botiga online, in-
cloent assistència amb el procediment a realitzar per part del comerciant per 
a participar en el projecte.
Assessorament i formació per a la correcta utilització de la botiga online a 
través de classes particulars i la creació de manuals.
Disseny d’estratègia de màrqueting online i offline personalitzat (incloent imat-
ge de marca, gestió de les xarxes socials, creació de manuals d’identitat, ajuda 
amb les fotografies i creació d’un manual per a la futura i correcta utilització 
de les xarxes socials.)

Entitat coordinadora Ayuntamiento de Elche
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Títol Projecte Experimental Iniciació al comerç electrònic i màrqueting digital per a professionals del 
sector
Foment de la cultura emprenedora

Data Octubre 2017- Setembre 2018

PATE Acord territorial, en matèria d’ocupació i desenvolupament local d’Elx

Municipis  participants Elx

Objetius • Dinamització de la cultura emprenedora a Elx i promoció i creixement de les 
empreses de l’entorn.
• Foment del xicotet comerç a Elx a través de la iniciació de vendes on-line i 
assessorament personalitzat en màrqueting digital.

Línies d’actuació • Cultura emprenedora
• Estratègia digital
• E-commerce
• Assessorament personalitzat
• Tallers per al foment de la cultura emprenedora
• Tallers de motivació d’emprenedoria a través d’exemples d’emprenedors 
d’èxit
• Sessions formatives per al desenvolupament de la idea de negoci
• Tutories individualitzades

Entitat coordinadora Ajuntament d’Elx

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 

PROJECTES EXPERIMENTALS

PATE LITORAL SUD (GUARDAMAR-EL PILAR 

DE LA FORADADA-TORREVELLA)

José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, Víctor Climent Peredo 
Universitat d’Alacant

1. INTRODUCCIÓ

L’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Co-
merç i Treball, publicada en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana de 2 d’agost de 2016, 
estableix les bases reguladores del programa 
de foment dels acords territorials en matèria 
d’ocupació i desenvolupament local en la Co-
munitat Valenciana. L’Acord Territorial d’Ocu-
pació Litoral Sud ( ATELS) naix al novembre de 
2016, com a reflex dels acords adquirits pels 
ajuntaments de Guardamar del Segura, el Pilar 
de la Foradada i Torrevella en el Conveni Marc 
de Col·laboració signat al juliol d’aqueix mateix 
any. La necessitat de trobar una solució al pro-
blema de la desocupació en aquest territori i el 
compromís per promoure el desenvolupament 
econòmic i social van ser els principals motius 
que van impulsar aquesta iniciativa. L’ATELS es 
va marcar com a objectius diagnosticar la re-
alitat socioeconòmica dels territoris, planificar 
projectes conjunts per a crear ocupació, coordi-
nar polítiques i programes de formació i promo-

ció de l’ocupació i sol·licitar programes al Ser-
vei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) i a 
la Unió Europea per al foment de l’ocupació. Van 
signar l’ATELS els ajuntaments esmentats i els 
agents socials: els sindicats Comissions Obre-
res (CCOO) i la Unió General de Treballadors 
(UGT), així com la Confederació Empresarial de 
la Província d’Alacant (COEPA).

Els Projectes Experimentals implementats en 
el PATE han sigut “Projecte Experimental 2016-
2017: Acord Territorial per a l’Ús de la franja li-
toral sud de la província d’Alacant”, aprovat en 
la convocatòria de 2016, i “Projecte Experimen-
tal 2017-2018: Acord Territorial per a l’Ús de la 
franja litoral sud de la província d’Alacant”, de la 
convocatòria de 2017. 

El Projecte Experimental “Projecte Experimen-
tal 2016-2017: Acord Territorial per a l’Ús de 
la franja litoral sud de la província d’Alacant” 
desenvolupa diverses actuacions dirigides a la 
recopilació i elaboració de recursos turístics, 
l’elaboració de plans de negocis, el desenvo-
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lupament d’accions formatives, la tutorització 
d’emprenedors i l’elaboració de material de 
difusió. A fi de la seua implementació, l’Ajun-
tament de Guardamar en representació de 
l’Acord Territorial va sol·licitar el 3 de novem-
bre de 2016 la subvenció destinada a fomentar 
els acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local en la Comunitat Valen-
ciana. La convocatòria correspon a la resolució 
de 13 d’octubre de 2016, del director general 
del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, pu-
blicada en el DOGV de 19 d’octubre de 2016. La 
subvenció va ser concedida el 30 de desembre 
de 2016 i el Projecte Experimental es va desen-
volupar entre desembre de 2016 i el 30 de se-
tembre de 2017.

En la segona convocatòria, després dels resul-
tats obtinguts en el primer Projecte Experimen-
tal i de les conclusions extretes del diagnòstic 
territorial, es va sol·licitar el 13 de novembre 
de 2017 la subvenció destinada al desenvolu-
pament del segon Projecte Experimental, “Pro-
jecte Experimental 2017-2018: Acord Territorial 
per a l’Ús de la franja litoral sud de la provín-
cia d’Alacant”. La convocatòria de la subvenció 
correspon a la resolució de 22 de setembre de 
2017, del director general del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, i va ser publicada en el 
DOGV de 28 de setembre de 2017. El Projecte 
Experimental va ser desenvolupat entre l’1 de 
desembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018, 
plantejant-se els següents eixos d’actuació: 
promoció de recursos turístics infravalorats, 
plans de negoci per a la desestacionalització, 
promoció economia social i autoocupació, for-
mació presencial i on-line, fòrum de treball del 
PATE i accions de conscienciació.

2. L’AVALUACIÓ COM A PROCÉS

2.1. Origen de l’Acord o Pacte Territorial i 
inserció dels Projectes Experimentals en els 
PATE

L’Acord Territorial d’Ocupació Litoral Sud 
(ATELS) naix al novembre de 2016, com a re-

flex dels acords adquirits pels ajuntaments de 
Guardamar del Segura, el Pilar de la Foradada 
i Torrevella en el Conveni Marc de Col·laboració 
signat al juliol d’aqueix mateix any. La neces-
sitat de trobar una solució al problema de la 
desocupació en aquest territori i el compromís 
per promoure el desenvolupament econòmic i 
social van ser els principals motius que van im-
pulsar aquesta iniciativa. Van signar l’ATELS els 
ajuntaments esmentats i els agents socials: els 
sindicats Comissions Obreres (CCOO) i la Unió 
General de Treballadors (UGT), així com la Con-
federació Empresarial de la Província d’Alacant 
(COEPA). Per tant, aquest PATE té com a àmbit 
territorial tres municipis (Guardamar del Segu-
ra, el Pilar de la Foradada i Torrevella) situats 
en el litoral de l’Àrea Funcional, i comarca ad-
ministrativa, de la Vega Baixa.

Els ajuntaments integrats en el PATE no tenien 
una experiència prèvia en polítiques i pactes 
territorials excepte les experiències acumula-
des per pertinença al Consorci per al Desenvo-
lupament Econòmic de la Vega Baixa (CONVE-
GA). CONVEGA és una entitat d’àmbit comarcal 
constituïda per l’Excma. Diputació Provincial 
d’Alacant i 26 Ajuntaments de la Vega Baixa.

Una primera tasca va ser la realització d’un di-
agnòstic de la realitat socioeconòmica del ter-
ritori per a identificar els principals recursos 
locals i infravalorats de Guardamar del Segura, 
el Pilar de la Foradada i Torrevella a fi de po-
tenciar la creació de nous jaciments d’ocupació 
(creació d’empreses de caràcter turístic, medi-
ambiental i cultural), la desestacionalització del 
turisme i la formació. Una segona tasca va ser 
el desenvolupament d’un projecte experimen-
tal. Totes dues accions subvencionades pLABO-
RA.

Com s’ha esmentat anteriorment, el PATE ha 
desenvolupat el “Projecte Experimental 2016-
2017: ATELS”, aprovat en la convocatòria de 
2016, sent els seus objectius:  recopilació i 
elaboració de recursos turístics, elaboració de 
plans de negocis, desenvolupament d’accions 

formatives, tutorització d’emprenedors, elabo-
ració de material de difusió. El personal con-
tractat inicialment per a l’execució d’aquest pla 
van ser 7 tècnics. 

El “Projecte Experimental 2017-2018: ATELS”, 
aprovat en la convocatòria de 2017, cerca con-
solidar el Pacte i donar resposta a les necessi-
tats detectades en el Diagnòstic. Els objectius 
del Projecte Experimental són abordar la pro-
blemàtica i donar solucions d’una manera co-
ordinada i planificada des de totes les entitats 
integrades en l’Acord, adaptar la formació pro-
fessional al territori, fomentar l’ocupació. Per a 
la correcta execució de les accions previstes en 
el Pla d’Actuació s’ha conformat un equip tècnic 
que està compost per una coordinadora, una 
tècnica de recursos humans, dues tècniques 
de formació, una tècnica de xarxes socials i 
una administrativa, per a garantir la consecució 
dels objectius establits.

A més dels Projectes Experimentals assenya-
lats, en el territori del PATE es desenvolupen 
altres programes o actuacions socioeconòmi-
ques subvencionades pLABORA, com els EM-
CUJU (programa de subvencions destinat a la 
contractació de persones joves qualificades per 
entitats locals, en el marc del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil), els EMPUJU (programa de 
subvencions per a la contractació de persones 
joves per entitats locals, en el marc del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil), Tallers d’ocupa-
ció o les subvencions destinades a finançar el 
manteniment dels AEDL. Però totes aquestes 
actuacions es realitzen a nivell municipal amb 
independència del Pacte.

El grau de relació entre els Projectes Experi-
mentals desenvolupats amb altres projectes 
territorials és poc rellevant, com a conseqüèn-
cia de la poca experiència de treball coopera-
tiu dels tres municipis existents. Per exemple, 
estan relacionats amb els programes i tallers 
de desestacionalització del turisme, sobretot a 
Torrevella. El PATE constitueix un projecte com-
plementari creat recentment i que té una àm-

plia tasca de visibilitzar-se i concretar-se en el 
territori.

2.2. Grau d’autonomia de les Acords i 
Pactes Locals en la definició del contingut 
dels Projectes Experimentals. Relacions 
entre Acord-Pactes, LABORA i Direccions 
Territorials de LABORA

Els continguts i orientació del PATE i els Projec-
tes Experimentals han sigut definits principal-
ment pels diferents actors socioeconòmics del 
territori, però després d’escoltar els suggeri-
ments de LABORA quant als temes més apro-
piats i elegibles. No obstant això, els agents del 
PATE destaquen que els suggeriments de LA-
BORA han de matisar-se, ja que no responen a 
l’assessorament ad itinere que es va rebre en el 
procés de redacció de la proposta i que, encara 
que prèviament es mantingueren reunions amb 
LABORA, no es va parlar expressament dels ob-
jectius del PE; es va parlar més del tràmit que 
dels continguts. 

En el cas específic dels projectes experimentals 
ha sigut fonamental un acord entre els regidors 
d’ocupació i desenvolupament local dels tres 
municipis que formen part del Pacte. En aquest 
context ha sigut fonamental la coordinació dels 
tres ajuntaments integrants del PATE. Es van 
realitzar diverses reunions i es van consensuar 
les accions a realitzar. Des del PATE es van rea-
litzar també nombroses consultes al LABORA a 
fi de sol·licitar orientació per a enfocar les actu-
acions de la manera més adequada. En aquest 
context, els agents del PATE apunten que no 
s’ha identificat cap estament de LABORA amb 
el qual negociar ni plantejar la una definició 
general o els aspectes més específics del pro-
jecte, excepte el que expressa objectivament la 
convocatòria. En aquest sentit, es destaca que 
la convocatòria no defineix extrems prou clarifi-
cadors pel que fa a l’acotació del caràcter inno-
vador o experimental que pretén la convocatò-
ria; per tant, es detecta que no hi ha un referent 
institucional per a l’assessorament en la sol·li-
citud del projecte, la qual cosa ve a suposar una 
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dificultat afegida sobretot per a aquells pactes 
amb menor experiència en actuacions de ni-
vell territorial supralocal. A nivell de tramitació 
de la subvenció sí que s’ha pogut establir una 
relació d’assessorament (Direcció Territorial), 
però no per als continguts. Informalment, es va 
tindre algun suport a nivell de continguts, però 
es va haver de treballar bàsicament de forma 
autònoma.

En el segon projecte, la sol·licitud del Projecte Ex-
perimental es va realitzar en funció de les con-
clusions obtingudes en el primer pla, així com de 
les necessitats i exigències detectades en el di-
agnòstic. Aquest segon projecte respon a la prò-
pia iniciativa dels actors locals del PATE sense 
la participació de LABORA, sobre la base de les 
propostes d’estratègies definides en el Diagnòstic 
consensuada pels actors. S’han realitzat reunions 
periòdiques en les quals s’exposen els resultats 
extrets i s’adapten les accions a realitzar.

Els objectius perseguits pels Projectes Experi-
mentals són diversos. En primer lloc, l’elabora-
ció d’un inventari de recursos turístics del ter-
ritori. En segon lloc, l’elaboració de models de 
plans de negocis que per a la generació de no-
ves empreses de teixit social, prestant especial 
importància a: l’ecologia i el medi ambient, el 
patrimoni cultural, l’educació, la posada en va-
lor del sector primari, l’atenció a col·lectius vul-
nerables, la mobilitat, accessibilitat i transport, 
les noves tecnologies, les noves tendències tu-
rístiques que impliquen un valor afegit, així com 
qualsevol una altra activitat que genere ocupa-
ció de qualitat. En tercer lloc, s’ha buscat la tu-
torització i acompanyament dels nous empre-
nedors, oferint-los formació en noves tecnolo-
gies, gestió, promoció..., o qualsevol necessitat 
que siga detectada. Tot això s’ha acompanyat de 
l’elaboració de materials de difusió i accions de 
sensibilització i informació en centres forma-
tius, sobre la importància del desenvolupament 
turístic de valor afegit i l’economia social.

En conseqüència, la interacció amb LABORA i 
les seues Direccions Territorials ha a l’hora de 

fixar els objectius del projecte experimental, 
s’ha distingit per dues característiques deri-
vades en gran part pel model de convocatòria: 
per una costat per l’orientació sobre la proposta 
econòmica i pressupostària i, per un altre, pel 
suport de caràcter informal a causa de l’absèn-
cia d’un recurs de suport tècnic i d’ajuda a l’ela-
boració de la proposta.  

D’altra banda, a pesar que a nivell tècnic s’ha 
pogut determinar que el PATE funciona de ma-
nera adequada i ha creat vincles amb els ac-
tors i empreses del territori, s’han identificat 
certes dificultats de caràcter burocràtic que 
potencialment poden superar la capacitat de 
gestió de les corporacions a nivell local. En con-
cret l’assignació de la subvenció al PATE per a 
l’execució del projecte experimental a través de 
l’entitat sol·licitant, quan aquesta és un muni-
cipi, presenta la dificultat que la corporació ha 
d’aprovar despeses destinades a beneficiaris 
del PATE i no solament del seu municipi. Això 
genera, com és lògic, un esforç administratiu 
extra per part dels gestors locals pel fet que 
els mecanismes de control pressupostari i de 
la despesa poden exigir major nombre de pro-
cediments de justificació, demorant el natural 
procés d’execució del projecte. Tot això bé po-
guera resoldre’s si prèviament la convocatò-
ria disposara de mecanismes, d’altra banda ja 
coneguts en altres convocatòries, en els quals 
el consorci sol·licitant de la subvenció es pre-
senta amb una proposta davant l’organisme 
subvencionador diferenciant els rols de sol·li-
citant i de socis, així com activitats vinculables 
a cadascun dels participants. Cadascuna de les 
activitats proposades ha de tindre desglossat la 
seua despesa assignada al pressupost general, 
podent gestionar-lo el propi sol·licitant o trans-
ferir-lo, si així ho acorden a l’inici del projecte, 
al soci responsable de l’activitat específica sub-
vencionada. D’aquesta manera s’eleva l’autono-
mia administrativa de la subvenció alleujant la 
càrrega de justificacions i burocràcia.

2.3. Contingut dels Projectes Experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en 
la conformació, contingut i evolució dels 
mateixos

El Projecte Experimental “Projecte Experimen-
tal 2016-2017: ATELS”, aprovat en 2016, con-
templa la implementació de diverses accions 
destinades a la promoció socioeconòmica dels 
tres municipis que conformen el PATE quant a 
la desestacionalització del turisme, la promoció 
de l’emprenedoria en el sector turístic i la va-
lorització del territori i dels seus recursos. Els 
continguts d’aquest pla experimental han tingut 
un elevat grau d’adequació a les necessitats i 
problemes del territori. Després d’un procés de 
diàleg i participació dels tres ajuntaments, es 
van seguir unes línies d’actuació en funció de 
les necessitats detectades prèviament en els 
tres municipis que conformen el PATE. Els con-
tinguts del projecte es plantegen els següents 
objectius:

- Desestacionalizar el turisme.
- Explotar nous jaciments.
- Turisme cultural (animació oci i temps lliu-

re).
- Turisme aquàtic.
- Turisme gastronòmic.
- Atendre les necessitats de la població es-

trangera envellida.
- Professionalitat en l’hostaleria.

Per a això es crea una biblioteca on-line, que 
serveix d’informació per a empreses que vul-
guen desenvolupar una activitat en aqueix sec-
tor, contenint informació de la riquesa del terri-
tori i dels problemes que hi ha a l’hora d’explo-
tar-los. També s’ha buscat transferir aquesta 
informació als centres formatius per a esti-
mular l’orientació d’emprenedoria i ocupació 
als sectors que es defineixen a partir d’aquest 
reservori d’informació sobre el valor dels muni-
cipis del pacte i la comarca.

El diagnòstic territorial estava avançat en el 
moment de presentar la proposta de 2016 i es 

disposava fins i tot d’un estudi previ al diagnòs-
tic a partir dels DAFO que coincideixen amb els 
resultats del diagnòstic. El diagnòstic va aportar 
molta informació mentre es desenvolupaven els 
projectes de 2016 i va permetre incorporar-lo al 
100% en els projectes del 2017. Es considera 
que ha sigut molt positiu en ajudar a concretar 
les línies d’actuació i les metodologies. Per tant, 
el diagnòstic ha reforçat l’estructura del pacte 
en el sentit que el diagnostique recull les singu-
laritats del territori que defineixen les lògiques 
internes de desenvolupament i ocupació per a 
definir i dur a terme activitats, ja siguen dins del 
pacte o del mateix projecte experimental.

Després dels resultats obtinguts en el primer 
Projecte Experimental i de l’estudi realitzat 
en el diagnòstic territorial, el PATE va presen-
tar el segon projecte “Projecte Experimental 
2017-2018: ATELS”. En aquest segon projecte 
es potencia més l’assessorament a emprene-
dors que tenen interés directament a crear una 
empresa en aquests sectors. L’objectiu és que 
es creuen el màxim nombre d’empreses possi-
bles sobre aquests assessoraments. El projecte 
experimental ha evolucionat cada vegada més 
a les necessitats específiques del territori. Si 
d’una banda es va usar en el primer el diagnòs-
tic, el resultat de primer va permetre elevar el 
grau de precisió en la definició de les necessi-
tats i aquestes s’han incorporat en la definició 
dels objectius del segon projecte.

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori i canvis recents

El territori estudiat està format pels municipis 
de Guardamar del Segura, el Pilar de la Hora-
dada i Torrevieja. Els tres situats en el sud de 
la província d’Alacant i en el litoral. Els tres 
municipis formen part d’un gran espai turístic 
residencial localitzat al sud de la Comunitat 
Valenciana. Es tracta d’una aglomeració amb 
forma de corredor urbà litoral que s’estén des 
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de Guardamar del Segura fins al Pilar de la Ho-
radada, deixant a Torrevieja situada geogràfica-
ment entre totes dues localitats.

Aquest territori, igual que ha tingut lloc de for-
ma generalitzada a la Comunitat Valenciana, ha 
patit els efectes de la crisi econòmica iniciada 
l’any 2006. El model econòmic productiu bicè-
fal basat principalment en la construcció i els 
serveis vinculats al turisme que caracteritzava 
el període previ a la crisi, ha suposat que, des-
prés de la caiguda en picat de la construcció, el 
teixit productiu elevara dramàticament no sola-
ment la desocupació, sinó el caràcter estacional 
i precari que es deriven de la lògica del sector 
turisme i serveis que sobrevisquera a la crisi.

D’aquesta manera la problemàtica del territori 
i els canvis recents queden reflectits en els se-
güents processos paral·lels que porten com a 
conseqüència la necessitat d’afrontar vertaders 
reptes en el mercat laboral:

Construcció => crisi => sectors estaciona-
lizados

Ple empre => desocupació => treballs pre-
caris estacionalizados

Envelliment de la població => capital humà 
envellit

D’altra banda, l’activitat immobiliària de les últi-
mes dècades, principalment les prèvies a la crisi, 
ha aconseguit que els nuclis urbans es transfor-
men al mateix temps que es desenvolupava el 
sector de la construcció el qual va donar lloc a 
nombrosos assentaments disseminats al llarg 
de la línia del litoral i en direcció cap a l’interior.

Donada la proximitat dels nuclis poblacionals 
és freqüent que es produïsquen desplaçaments 
diaris intermunicipals per motius laborals, co-
mercials, sanitaris o educatius. 

En el territori objecte d’estudi existeix una de-
manda de baixa intensitat de personal qualifi-

cat. És un mercat de treball de serveis, compost 
per empreses xicotetes (principalment de ca-
ràcter familiar i del sector del comerç) i en el 
qual es demanda personal eventual per a cobrir 
necessitats puntuals.

En general, les empreses radicades en el ter-
ritori són de xicoteta grandària i de naturalesa 
familiar. Poc orientades a la innovació en qual-
sevol de les seues dimensions. El sector prima-
ri és important al Pilar de la Horadada. El sector 
secundari està poc desenvolupat i la indústria 
és, pràcticament, inexistent. El sector terciari, 
representat pel sector turístic, és el predomi-
nant en tot el territori. Ho formen els establi-
ments de xicoteta grandària dedicats a l’hos-
taleria (restaurants, bars i cafeteries), hotelers, 
càmpings, i totes aquelles empreses turístiques 
dedicades a l’organització d’activitats d’oci a la 
platja o en el medi natural circumdant.

Aquesta dependència del territori no solament 
se circumscriu a l’àmbit de l’hostaleria i els 
serveis turístics, també a l’estacionalitat que li 
caracteritza, la qual cosa repercuteix en la inci-
dència de la desocupació especialment en els 
mesos denominats de temporada baixa.

Les dades obtingudes en el diagnòstic territori-
al apunten al fet que els municipis que formen 
el territori estudiat han d’atendre sense dilació 
la millora de les condicions en quatre àmbits 
ben definits: els transports i infraestructures de 
comunicació, la formació, la innovació i l’equili-
bri dels sectors productius.

3.2. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats individuals dels actors (aturats, 
ocupats, directius, etc.) del territori

S’ha funcionat a través d’un calendari de jorna-
des per a donar formació sincronitzada amb les 
altres activitats del projecte, perquè els bene-
ficiaris pogueren tindre informació i formació 
per a l’adequat seguiment i integració en les 
activitats que no eren formatives. La població 

objectiu han sigut en general dones, majors de 
45 anys i emprenedors en general.

S’han millorat les competències sobretot a l’ho-
ra d’emprendre, aportant formació i assessora-
ment en totes les etapes (des del procés d’inici 
i fins a la posada en marxa) dels projectes em-
prenedors.

També s’ha donat formació en temes específics 
relacionats amb el sector turisme. A través de 
conferències i tallers molt orientats a l’explo-
tació dels recursos turístics propis del territori 
s’ha buscat cridar l’atenció dels emprenedors i 
dels empresaris a l’hora d’oferir nous serveis 
complementaris i innovadors que enfortisquen 
el sector.

3.3. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives o de la millora de les 
existents en el territori

Les administracions públiques han prioritzat 
noves activitats tant entre les ja existents com 
en les noves. La noves sobretot desenvolupant 
competències transversals que generen noves 
idees fins i tot sorgides de sectors i activitats 
tradicionals de la zona.

Per part dels beneficiaris també hi ha hagut 
una combinació d’interessos en noves activitats 
com en activitats, encara que la seua inèrcia és 
més la de reproduir la seua activitat laboral i 
empresarial en sectors productius propis dels 
municipis del pacte.

Es tracta per tant d’una aposta més encamina-
da a la diversificació interna que a la diversifi-
cació del conjunt de l’economia del territori.

Des del punt de vista de les limitacions pròpies 
que es deriven de l’àmbit d’actuació dels pro-
jectes experimentals, és raonable concloure 
que el projecte ha contribuït objectivament as-
soliment d’aquest objectiu. Pretendre la trans-
formació de l’activitat productiva o la creació 

de nous jaciments que diversifiquen el conjunt 
de la producció, requereix de programes que 
superen la capacitat de la gestió local i fins i tot 
territorial/comarcal. 

El turisme sanitari va ser considerat un dels 
sectors en el seu moment emergents en aquest 
territori. No obstant això, la zona no disposa 
d’una marca que actualment contribuïsca a 
atraure el segment de clients amb capacitat de 
despesa necessària per a consumir aquest pro-
ducte, la qual cosa ha derivat en la pèrdua d’un 
nombre determinat d’inversions dutes a terme 
en el moment de generació de l’expectativa de 
creixement d’aquesta activitat.

Tot això demostra que per a la millora o imple-
mentació de noves activitats productives deuen 
necessàriament millorar-se les activitats de 
coordinació amb l’àmbit supra-local, de ma-
nera que una millor cooperació possibilite la 
viabilitat d’aquestes noves activitats econòmic 
productives sorgides en el nivell local i que, 
d’altra banda, han demostrat ser potencialment 
viables donada l’elevada capacitat del capital 
humà, les condicions naturals del territori i el 
know-how en el sector turístic.

3.4. Contribució dels Projectes 
Experimentals al desenvolupament del 
sector peri-productiu o activitats de suport 
al sistema productiu (empreses de serveis 
avançats, universitats i centres tecnològics, 
de formació i d’investigació, etc.) del territori

Les activitats destinades a l’elaboració de plans 
de negoci definides en el Projecte Experimental 
de 2016 han possibilitat la creació d’un conjunt 
de potencials projectes empresarials de suport 
al sector turístic amb un fort caràcter desestaci-
onalizador: Turisme cultural i actiu, formació en 
idiomes, turisme ornitològic, artesania salinera, 
turisme mariner, publicitat, etc.

D’altra banda, les sessions formatives per a 
emprenedors, aturats i empresaris, així com les 
conferències i tallers han contribuït a elevar el 
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grau de sensibilització de tots els actors del ter-
ritori amb els problemes característics del ter-
ritori i per a la formació en competències trans-
versals que eleven la capacitat del capital humà 
per a una millor resposta a les necessitats del 
sistema productiu.

3.5. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals 
i informals definitòries del capital social i 
relacional internes i externes al territori

Els agents del PATE no perceben el desenvolu-
pament directe de xarxes formals i informals 
en el territori.

Això es deu al fet que la major part de les actu-
acions dissenyades se centren en una didàctica 
d’atenció personalitzada o bé a través d’una ex-
posició de caràcter magistral i presencial.

La potenciació dels fòrums, definida en el pro-
jecte experimental aprovat en el 2017, contri-
bueix més específicament a aquesta comesa, 
encara que en general la limitada contribució 
de tots dos projectes experimentals al desen-
volupament de xarxes ha d’atribuir-se a la falta 
d’experiència prèvia del PATE, la qual cosa su-
posa un vertader esperó per a estimular noves 
activitats d’enfortiment i desenvolupament de 
les xarxes definitòries del capital social i relaci-
onal intern i extern en futurs projectes.

3.6. Contribució dels Projectes Experimentals 
a la generació d’innovacions en el territori

La innovació s’ha plantejat com un procés de 
diversificació interna, molt orientat a la cerca 
d’estratègies i activitats d’estabilització de l’ac-
tivitat productiva.

Es tracta en definitiva a replantejar el model 
turístic aprofitant el know-how i combinant-lo 
amb recursos infra explotats fins al moment.

El resultat final ha sigut la proposta d’un con-
junt d’activitats viables que encaixen amb la 

lògica de l’activitat turística diversificada, però 
que s’enfronten a les barreres lògiques de la 
inèrcia de l’activitat turística tradicional i de 
les no poques dificultats de reconversió del 
capital humà procedent de la construcció que 
consolidara el seu declivi fa relativament es-
càs temps.

3.7. Aspectes més nous dels Projectes 
Experimentals del territori

La revisió i valorització dels recursos turís-
tics del territori i les seues potencialitats és la 
principal novetat a l’hora buscar la promoció 
de l’emprenedoria. El projecte prèviament ha 
identificat mitjançant el diagnòstic les diferents 
àrees de potencial innovació, a les quals s’han 
dirigit alguns programes d’explotació dels re-
cursos de la zona i sobre les que els emprene-
dors han sigut capaços de plantejar propostes 
de negoci concretes.

4. GRAU DE PARTICIPACIÓ DE SINDICATS, 
PATRONAL I ALTRES ACTORS DE LA SOCIETAT 
CIVIL EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS

La contribució de la interacció amb els sindi-
cats en la planificació territorial del PATE (fixa-
ció d’objectius dels projectes) ha sigut positiva. 
La relació que guarden aquests objectius amb 
la planificació territorial del PATE en col·labo-
ració amb sindicats es basa fonamentalment 
que es recullen les necessitats reals del territo-
ri. Amb els sindicats, CCOO i UGT, s’ha plantejat 
tot tipus d’intercanvi d’idees i aportacions. Però 
no es pot dir el mateix de la patronal. Els de-
partaments competents dels tres ajuntaments 
implicats s’han reunit periòdicament amb els 
sindicats, però la patronal no ha assistit a les 
reunions.

Les propostes de cada convocatòria reca-
uen d’una manera operativa l’Ajuntament de 
Guardamar. Els agents de desenvolupament 
local dels ajuntaments exerceixen una la-
bor fonamental en la redacció de les propos-
tes. Les responsabilitats es van anar decidint 

progressivament ateses les capacitats i ne-
cessitats de cada municipi. S’ha mostrat una 
positiva complicitat de els tècnics i entre els 
regidors, la qual cosa ha afavorit el desenvo-
lupament dels projectes, no considerant-se 
necessari estructurar la decisió sobre les res-
ponsabilitats. Cada activitat ha sigut autoeva-
luada pel seu responsable.

5. VALORACIÓ FINAL DELS ACTORS DEL 
PTE DELS ASPECTES A MILLORAR EN 
ELS PROJECTES EXPERIMENTALS I DEL 
SEU IMPACTE TERRITORIAL, AIXÍ COM 
REFERÈNCIES A POSSIBLES MILLORES

Els Projectes Experimentals són valorats en 
general com a positius pels actors del PATE. 
Els programes tenen un rellevant impacte ter-
ritorial, han aprofitat els recursos disponibles 
i han aconseguit els objectius plantejats: valo-
rar els recursos turístics del territori, potenci-
ant l’emprenedoria en activitats amb elevada 
potencialitat. Les accions desenvolupades han 
permés afermar la vertebració dels municipis 
en matèria d’ocupació i la dinamització d’ac-
cions dirigides a la millora de l’ocupabilitat 
dels aturats. Un dels resultats més rellevants 
dels projectes experimentals és el reforç del 
paper del Pacte com a agent vertebrador i la 
seua major incidència entre els actors locals. 
El PATE ha permés la participació dels agents 
socioeconòmics i el seu treball com un equip 
cohesionat en benefici del bé comú i l’interés 
general.

Fins i tot s’han detectat certs impactes no con-
templats en la redacció dels projectes. S’ha per-
cebut un canvi de concepte i de perspectiva de 
com produir en la zona, un canvi de mentalitat, 
nous enfocaments de valorització del turisme 
respecte al model tradicional de “Sol i Platja” 
(altament estacionalizado). Segons apunten els 
agents del PATE “totes aquestes coses havien ja 
moltes persones que ho pensaven i per tant és 
una alineació dels objectius per part de tots els 
actors participants”.

Els actors participants assenyalen diversos 
suggeriments per a la millora dels Projectes 
Experimentals:

-  Un primer aspecte millorable és la durada 
dels Projectes Experimentals. La finalització de 
les accions a la fi del mes de setembre i el seu 
reinici després de diversos mesos comporta 
una discontinuïtat i resta credibilitat al projecte, 
afectant el seu impacte en el llarg termini. Les 
actuacions implementades són interrompudes i 
els contractes dels tècnics finalitzen fins a l’ini-
ci del següent projecte. 

- Els aspectes formals de les convocatòri-
es són millorables: definició de l’experi-
mentalitat-innovació, procés de suport en 
la redacció de les propostes, resolució en 
el mínim temps possible, limitació de les 
despeses finançables a despeses de con-
tractació de personal, definició de la moda-
litat de contractació (convocatòria pública). 

- L’impacte territorial dels projectes experi-
mentals s’apunta que encara és insufici-
ent, i alguns no ajustats al territori, encara 
que s’ha avançat cap a l’adaptació de les 
necessitats del territori.  

- Finalment, la sol·licitud i la gestió del pro-
jecte per part d’un sol municipi (Guard-
amar) condiciona l’operativitat i efectivitat 
dels projectes que es desenvolupen en els 
tres municipis. L’ordre està plantejada per 
a un consorci o ens supramunicipal amb 
entitat jurídica pròpia.

En relació amb l’opinió dels beneficiaris dels 
Projectes Experimentals, en general estan 
satisfets amb les accions realitzades. Els be-
neficiaris tenen una satisfacció elevada. Els 
actors del territori veuen que tenen serveis 
reals, millorant la comunicació amb la visu-
alització en la web i altres estratègies de vi-
sibilitat. 
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6. VALORACIÓ FINAL DELS AUTORS DE 
L’ESTUDI SOBRE ELS ASPECTES A MILLORAR 
EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS, SOBRE 
EL SEU IMPACTE TERRITORIAL I SOBRE 
POSSIBLES MILLORES A INTRODUIR EN EL 
DISSENY I EXECUCIÓ DELS MATEIXOS

El PATE Acord Territorial d’Ocupació Litoral Sud 
(ATELS) ha contribuït de manera significativa a 
la vertebració del territori, potenciant el desen-
volupament d’actuacions locals i l’impuls d’ini-
ciatives compartides. Les activitats implemen-
tades estan basades en el consens dels dife-
rents actors socioeconòmics i el treball en xar-
xa, tant a nivell tècnic com a nivell de prenedors 
de decisions. En el desenvolupament dels plans 
és rellevant la participació conjunta els sindi-
cats i els representants polítics d’ajuntaments. 
La complexitat del Pacte en incloure només tres 
municipis ha sigut superada per l’homogeneïtat 
dels problemes territorials i amb la millora del 
treball en xarxa amb els agents locals.

Els Projectes Experimentals comprenen acci-
ons basades en l’assessorament i la formació 
de competències emprenedores, partint de la 
valorització dels recursos turístics de l’àrea. Des 
dels dubtes inicials sobre la innovació-experi-
mentalitat de les propostes s’ha avançat subs-
tancialment, abordant enfocaments i matisos in-

novadors en l’estratègia de promoció d’activitats 
turístiques i de valorització del territori.

En relació al PATE i al disseny i execució dels 
Projectes Experimentals suggerim algunes 
millores. La durada dels plans desenvolupats 
comprén diversos mesos i no és contínua al 
llarg de l’any. El personal contractat per a la 
seua implementació acaba la seua vinculació 
amb el PATE després de la seua finalització i 
les accions són interrompudes fins a l’inici de la 
següent anualitat. En conseqüència, el Projecte 
ofereix una sensació de discontinuïtat a cau-
sa de la inactivitat de les accions en diversos 
mesos. La tala i limitada durada efectiva dels 
projectes condiciona la contractació de tècnics. 
Al costat d’això, s’hauria de flexibilitzar les des-
peses finançables per a poder incorporar els 
serveis d’empreses especialitzades del territori 
en els projectes desenvolupats.

La població en general i alguns actors locals 
no tenen consciència de la rellevància i el po-
tencial del PATE i dels projectes experimentals. 
Així mateix, nombrosos habitants no coneixen 
l’existència d’aquest tipus de programes. Per 
això és convenient una difusió més potent del 
PATE i de les actuacions realitzades en els tres 
municipis que conformen el mateix.

Fitxa dels Projectes Experimentals del PATE Guardamar-el Pilar de la Horadada-Torrevieja

Títol Projecte Experimental Projecte Experimental 2016-2017: ATELS 

Data Octubre 2016- Setembre 2017

PATE Acord Territorial per l’Ocupació del Litoral Sud (ATELS)

Municipis participants Guardamar del Segura  
el Pilar de la Horadada 
i Torrevieja

Objectius • Elaboració d’un inventari de recursos turístics del territori.
• Elaboració de models de plans de negocis que per a la generació de noves 
empreses de teixit social, prestant especial importància a l’ecologia i el medi 
ambient, el patrimoni cultural, l’educació, la posada en valor del sector prima-
ri, l’atenció a col·lectius vulnerables, la mobilitat, accessibilitat i transport, les 
noves tecnologies, les noves tendències turístiques que impliquen un valor 
afegit, així com qualsevol una altra activitat que genere ocupació de qualitat.
• Tutorització i acompanyament dels nous emprenedors, oferint-los forma-
ció en noves tecnologies, gestió, promoció... o qualsevol necessitat que siga 
detectada. Elaboració d’una web que integre totes les noves iniciatives em-
presarials.
• Aplicació de sistemes de qualitat, així com establir un distintiu per a aque-
lles empreses que nasquen del projecte. 
• Revisió de les vies de promoció turística. Elaboració i execució d’un projecte 
promocional en origen. 
• Accions de sensibilització i informació en centres formatius, sobre la impor-
tància del desenvolupament turístic de valor afegit i l’economia social.

Línies d’actuació • Recopilació i elaboració de recursos turístics
• Elaboració de plans de negoci
• Desenvolupament d’accions formatives
• Tutorització d’emprenedors

Entitat coordinadora Ajuntament de Guardamar del Segura
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Títol Projecte Experimental Projecte Experimental 2017-2018: ATELS

Data Octubre 2017- Setembre 2018

PATE Acord Territorial per l’Ocupació del Litoral Sud (ATELS)

Municipis participants Guardamar del Segura
el Pilar de la Horadada
Torrevieja

Objectius • Diagnòstic dels possibles col·lectius susceptibles de ser beneficiaris del 
Programa.
• Planificar un calendari d’inserció social dels mateixos mitjançant l’autoocu-
pació, basat en l’economia social i d’acord amb els plans de negoci realitzats 
en el Projecte Experimental de 2016-2017.
• Planificar sessions formatives i tallers, amb el coaching i el treball col·labo-
ratiu com a base fonamental l’objectiu de la qual siga la millora de la ocupació 
en el territori.
• Crear una plataforma formativa on-line per a optimitzar les accions de for-
mació i flexibilitzar la seua implementació quant a orientació laboral i em-
prenedoria.
• Promoció dels recursos turístics infrautilitzats i diagnosticats prèviament 
en l’anterior convocatòria.
• Realització de nous plans de negoci en relació a les fitxes de recursos re-
alitzades.
• Potenciació d’un “Fòrum” de treball en el qual estiguen presents els agents 
socials i la base del teixit empresarial.
• Conscienciar al conjunt de la ciutadania de la necessitat del desenvolupa-
ment econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, la productivitat i l’ocupació 
decent per a tots.

Línies d’actuació • Comunicació i xarxes: col·laboració públic-privada, foment de la participa-
ció ciutadana, foment del cooperativisme i de l’economia social, millora dels 
procediments en la relació entre ciutadania i administració i promoure els 
municipis com a destinacions turístiques.

• Innovació: desenvolupament de plans estratègics, invertir en noves tecnolo-
gies i potenciar un model de desenvolupament turístic de qualitat.

• Sectors productius: espais per a col·laboració empresarial, facilitar el treball 
a empresaris i comerços, polítiques d’ocupació i emprenedoria, promoure la 
creació d’empreses turístiques: potenciar artesania com una activitat econò-
mica estratègica, el turisme mediambiental per a desestacionalizar el sector.

• Comunicació i xarxes: comptar amb l’opinió dels Ajuntaments per a pro-
grames polítiques d’ocupació, Facilitar projectes col·laboratius, i potenciar la 
societat del coneixement.

• Formació: formació reglada en turisme, invertir en infraestructures educati-
ves, com a campus universitaris i oferta formativa adequada a les empreses.

• Innovació: creació de marca que identifique el territori i infraestructures TIC 
en tota la comarca. 

• Territori i transport: dissenyar mesures de conservació del litoral, invertir 
al mig ambient, invertir en patrimoni arqueològic i cultural, mantindre les 
platges i espais naturals, millora d’infraestructures per a l’aigua, millorar in-
fraestructura i recursos i millorar xarxes i mitjans de transport interurbà.

Entitat coordinadora Ajuntament de Guardamar del Segura

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 

PROJECTES EXPERIMENTALS

ALCOI-IBI-ONTINYENT

José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, Víctor Climent Peredo 
Universitat d’Alacant

1. INTRODUCCIÓ

L’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Co-
merç i Treball, publicada en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana de 2 d’agost de 2016, es-
tableix les bases reguladores del programa de 
foment dels acords territorials en matèria d’ocu-
pació i desenvolupament local en la Comunitat 
Valenciana. En aquest context, es constitueix, a 
l’octubre de 2016, l’Acord Territorial d’Ocupació 
i Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent 
(ACTAIO), integrat per l’Ajuntament d’Alcoi, l’Ajun-
tament d’Ibi i l’Ajuntament d’Ontinyent, els sindi-
cats CCOO i UGT, i tres Associacions Empresari-
als Territorials: la Federació Empresarial de L’Al-
coià i el Comtat (FEDAC), l’Associació d’Empresa-
ri d’Ibi (IBIAE) i la Confederació Empresarial de 
la Vall d’Albaida (COEVAL). L’àmbit d’actuació de 
l’aquest acord i de l’anàlisi del diagnòstic terri-
torial realitzat en 2017 és el de les àrees funcio-
nals de la Vall d’Albaida (Província de València) i 
Alcoi (Província d’Alacant), aglutinant un total de 
66 municipis.

El Projecte Experimental implementat en el 
PATE ha sigut “Innovar per a millorar l’ocupabi-
litat en les Àrees Funcionals d’Alcoi i de la Vall 
d’Albaida”, aprovat en la convocatòria de 2016.  
Aquest Projecte desenvolupa diverses actuaci-
ons dirigides a la millora de l’ocupabilitat dels 
territoris d’influència del *PATE. A fi de la seua 
implementació, l’Ajuntament d’Alcoi (en repre-
sentació del PATE) va sol·licitar el 3 de novem-
bre de 2016 la subvenció destinada a fomentar 
els acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local en la Comunitat Valen-
ciana. La convocatòria correspon a la resolució 
de 13 d’octubre de 2016, del director general 
del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, pu-
blicada en el DOGV de 19 d’octubre de 2016. La 
subvenció va ser concedida el 30 de desembre 
de 2016 i el Projecte Experimental es va desen-
volupar des de finals de desembre de 2016 fins 
al 30 de setembre de 2017.

En la segona convocatòria (2017), seguint un 
acord del PATE, l’Ajuntament d’Ontinyent va ser 
l’encarregat de sol·licitar i gestionar la subven-
ció destinada al desenvolupament del segon 
Projecte Experimental “Formació-Innovació-In-
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dústria 4.0” en l’àmbit del PATE. L’Ajuntament 
d’Ibi és el que gestiona la proposada-sol·licitud 
en la tercera convocatòria (2018).

En aquesta anàlisi ens centrarem fonamental-
ment en el Projecte Experimental “Innovar per 
a millorar l’ocupabilitat en les Àrees Funcionals 
d’Alcoi i de la Vall d’Albaida”, aprovat en la con-
vocatòria de 2016, sent els seus eixos d’actua-
ció: itineraris personalitzats d’inserció, necessi-
tats formatives del teixit empresarial, guia de 
l’emprenedoria, banc de naus i terrenys indus-
trials, activitats de sensibilització.

2. L’AVALUACIÓ COM A PROCÉS

2.1. Origen de l’Acord o Pacte Territorial i 
inserció dels Projectes Experimentals en els 
PATE

Les ciutats d’Alcoi, Ibi i Ontinyent juguen un pa-
per fonamental en la vertebració econòmica, 
social i cultural dels territoris de les comarques 
de l’Alcoià, el Comtat, la Foia de Castalla i la Vall 
d’Albaida. Aquests tres municipis són capçale-
res de les seues comarques que àdhuc estant 
en diferents províncies (Ibi i Alcoi pertanyen a la 
província d’Alacant i Ontinyent a la província de 
València) tenen una estructura social i econò-
mica molt similar. Les tres tenen els seus orí-
gens en sectors tradicionals com el joguet o el 
tèxtil, que han sabut reconvertir i capejar les di-
ferents crisis que han patit. Centren la seua ac-
tivitat principal en la indústria i han diversificat 
el seu teixit industrial sent capaços de treballar 
per a sectors nous o emergents.

Existien antecedents de Pactes-Acords Territo-
rials per l’Ocupació, però d’àmbit municipal. Per 
exemple, l’Ajuntament d’Alcoi amb els agents 
socials estava treballant per a dinamitzar es-
tratègies comunes en matèria d’ocupació.

Conscients d’això i fruit del bon enteniment dels 
agents econòmics i socials amb els dirigents 
polítics dels tres municipis, es constitueix, a 
l’octubre de 2016, l’Acord Territorial d’Ocupació 

i Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent 
(AIO). Els plenaris dels Ajuntaments d’Ibi, Onti-
nyent i Alcoi van aprovar l’Acord Territorial per 
l’Ocupació, signat pels sindicats CCOO i UGT, les 
patronals FEDAC, IBIAE i Coeval, i els Ajunta-
ments d’Ibi, Ontinyent i Alcoi, i en el que col·la-
boraran les Mancomunitats de l’Alcoià-Comtat, 
Vall d’Albaida, i els municipis de Castalla i Onil.

Les parts signants d’aquest pacte van conside-
rar aquest acord com un motor d’innovació ter-
ritorial per al manteniment i desenvolupament 
industrial, comercial i turístic, i per a la creació 
de llocs de treball de qualitat en les tres comar-
ques. Aquest acord pretén abordar la proble-
màtica de la desocupació i el desenvolupament 
local de manera coordinada i planificada per 
part de totes les parts implicades. Es considera 
que la coordinació de les polítiques d’ocupació, 
promoció econòmica i desenvolupament indus-
trial de les ciutats d’Alcoi, Ibi i Ontinyent tindria 
un impacte molt positiu sobre el conjunt de les 
comarques que s’articulen entorn d’elles.

Les línies d’acció que es van plantejar en la 
constitució del PATE són: conéixer les necessi-
tats de formació, ocupació i desenvolupament 
empresarial, millorar la qualificació professio-
nal dels treballadors i treballadores, promoure 
la inserció laboral dels col·lectius desfavorits, 
fomentar la creació de noves empreses, afa-
vorir el desenvolupament de la petita i mitjana 
empresa, afavorir l’estabilitat del treball.

Una primera tasca va ser la realització d’un di-
agnòstic de la realitat socioeconòmica de les 
comarques Vall d’Albaida, Alcoià-Comtat i Foia 
de Castalla que permetera conéixer les carac-
terístiques del teixit productiu, necessitats de 
formació, dinàmica socioeconòmica, perfil de 
les persones desocupades, nínxols d’ocupació 
existents, potencials de desenvolupament local, 
etc. Una segona tasca va ser el desenvolupa-
ment d’un projecte experimental per a millorar 
l’ocupabilitat dels menors de 25 anys i majors 
de 45 en aqueixes comarques. Totes dues acci-
ons subvencionades pLABORA.

Com s’ha esmentat anteriorment, el PATE ha 
desenvolupat el Projecte Experimental “Innovar 
per a millorar l’ocupabilitat en les Àrees Funci-
onals d’Alcoi i de la Vall d’Albaida”, aprovat en 
la convocatòria de 2016, sent els seus objectius 
fonamentals: la millora de l’ocupabilitat de la 
població desocupada (col·lectius més vulnera-
bles) realitzant accions d’informació, orienta-
ció, intermediació laboral; al costat d’accions 
d’assessorament a la creació d’empreses i a la 
revitalització d’empreses ja consolidades amb 
la finalitat de fomentar la creació d’empreses 
i la contractació, així com el manteniment de 
l’ocupació en les empreses ja consolidades. El 
personal contractat inicialment per a l’execució 
d’aquest pla van ser 7 tècnics i 3 persones de 
suport. 

Segons els agents del PATE, la subvenció va 
permetre materialitzar temes que es duien a 
terme de manera informal i en aqueix sentit ha 
servit per a estructurar temes que coincideixen 
en els tres municipis de la convocatòria que 
abasta, províncies i comarques diferents.

El Projecte Experimental “Formació-Innova-
ció-Indústria 4.0”, aprovat en la convocatòria de 
2017, cerca consolidar el Pacte i donar respos-
ta a les necessitats detectades en el Diagnòs-
tic. Els objectius del Projecte Experimental 
són: abordar la problemàtica i donar solucions 
d’una manera coordinada i planificada des de 
totes les entitats integrades en l’Acord, adaptar 
la formació professional al territori, fomentar 
l’ocupació. Per a la correcta execució de les ac-
cions previstes en el Pla d’Actuació s’ha confor-
mat un equip tècnic que està compost per una 
coordinadora, una tècnica de recursos humans, 
dues tècniques de formació, una tècnica de xar-
xes socials i una administrativa, per a garantir 
la consecució dels objectius establits.

A més dels Projectes Experimentals assenya-
lats, en el territori del PATE es desenvolupen 
altres programes o actuacions socioeconòmi-
ques subvencionades pLABORA, com els EM-
CUJU (programa de subvencions destinat a la 

contractació de persones joves qualificades per 
entitats locals, en el marc del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil), els EMPUJU (programa de 
subvencions per a la contractació de persones 
joves per entitats locals, en el marc del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil) o les subvenci-
ons destinades a finançar el manteniment dels 
AEDL. 

Les tres ciutats que conformen el Pacte tenen 
molt en comú, la qual cosa es demostra per les 
accions conjuntes que els agents socials del 
territori duen a terme:

- Creació de l’Entitat Empresarial Plataforma 
per la Reindustrialització Territorial for-
mada per les associacions empresarials 
territorials i multisectorials de les tres Co-
marques, que estan integrades en el PATE.

- Realització d’un diagnòstic conjunt del ter-
ritori sobre el potencial industrial d’Onti-
nyent, Ibi i Mancomunitat l’Alcoia-Comtat, 
elaborat per la Universitat de València i 
impulsat per la Plataforma per la Rein-
dustrialització Territorial comptant amb la 
col·laboració financera dels ajuntaments i 
mancomunitat implicats.

- La realització del projecte pilot AIC (Àrea 
Industrial de Qualitat) dirigit pels ajunta-
ments de les tres localitats i les associa-
cions empresarials del territori implicades 
sent considerat per la Generalitat Valen-
ciana com a exemple de col·laboració pú-
blic-privada

- Els agents socials CC.OO. i UGT treballen 
des de 2007 en el mateix àmbit interco-
marcal de les representacions empresari-
als compartint el criteri de treballar con-
juntament.

El grau de relació entre els Projectes Experi-
mentals desenvolupats amb altres projectes 
territorials assumits per la resta dels actors és 
significatiu, com a conseqüència de les intenses 
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relacions existents i les xarxes creades. El PATE 
constitueix un projecte complementari a la res-
ta dels desenvolupats en el territori.

2.2. Grau d’autonomia de les Acords i 
Pactes Locals en la definició del contingut 
dels Projectes Experimentals. Relacions 
entre Acord-Pactes, LABORA i Direccions 
Territorials de LABORA

Els continguts i orientació del PATE i els Projec-
tes Experimentals han sigut definits principal-
ment pels diferents actors socioeconòmics del 
territori, però després d’escoltar els suggeri-
ments de LABORA quant als temes més apro-
piats i elegibles. En aquest context ha sigut fo-
namental la coordinació dels tres ajuntaments 
integrants del PATE juntament amb les empre-
ses del teixit productiu pertanyent al pacte, ja 
que han participat facilitant informació en les 
competències més demandades. En l’inici del 
primer projecte, el PATE va presentar una pro-
posta d’actuacions basades en la informació i 
els suggeriments aportats per diversos agents 
de les comarques, com els Ajuntaments, els 
AEDL, les associacions o els sindicats. Es van 
realitzar diverses reunions i es van consensu-
ar les accions a realitzar. Des del PATE es van 
realitzar també nombroses consultes al LA-
BORA a fi d’orientar les actuacions de la ma-
nera més adequada, ja que el marc i les acci-
ons resultaven noves. En estar en aquest PATE 
l’Ajuntament d’Ontinyent (Província de València) 
les consultes al LABORA es van realitzar direc-
tament amb la Direcció General de LABORA a 
València, que segons el PATE acompliment un 
rellevant paper estimulant la creació del Pacte.

Per exemple, al principi es va contactar amb 
LABORA per a concretar l’experimentalitat dels 
projectes; no obstant això, el PATE no va saber 
traslladar-lo a la redacció de la proposta. A par-
tir d’un requeriment formal de LABORA es va 
iniciar una nova ronda de contactes per a perfi-
lar i definir millor el caràcter experimental de la 
proposta. Es va avaluar que cap dels projectes 
que es van presentar eren especialment inno-

vadors. Les propostes inicials recollien moltes 
accions d’orientació laboral. Al final es va pro-
posar una innovació de dues vies: a través de 
les “fique-competències” com a estratègies 
diferenciades de les eines tradicionals per a la 
cerca activa d’ocupació. No es va fer com les 
OPEAS, i mitjançant la replicació de les activi-
tats en els tres municipis.

En el segon projecte, la sol·licitud del Projecte 
Experimental es va realitzar en funció de les 
conclusions obtingudes en el primer pla, així 
com de les necessitats i exigències detectades 
en el diagnòstic, encara que en aquest cas va 
ser l’Ajuntament d’Ontinyent l’encarregat de 
la proposta i desenvolupament dels projectes.  
Aquest segon projecte respon a la pròpia inici-
ativa dels actors locals del PATE sense la par-
ticipació de LABORA. S’han realitzat reunions 
periòdiques en les quals s’exposen els resultats 
extrets i s’adapten les accions a realitzar.

Els objectius perseguits pels Projectes Experi-
mentals són diversos.  D’una banda la millo-
ra de l’ocupabilitat de la població desocupada 
principalment en tres grups sensibles identifi-
cats: menors de 25 anys, entre 26 i 44, i majors 
de 45 anys, realitzant accions d’informació, ori-
entació, intermediació laboral amb la finalitat 
d’augmentar les seues possibilitats d’inserció 
laboral, fomentant i potenciar les fique-com-
petències dels participants, que contribueixen 
a enfortir les capacitats i habilitats del deman-
dant d’ús de forma transversal.  D’altra banda, 
la millorar l’ocupabilitat de la població desocu-
pada de l’àmbit d’actuació comprés, per a això 
s’han realitzat accions d’assessorament a la 
creació d’empreses i a la revitalització d’empre-
ses ja consolidades amb la finalitat de fomentar 
la creació d’empreses i la contractació, així com 
el manteniment de l’ocupació en les empreses 
ja consolidades.

En conseqüència, la interacció amb LABORA i 
les seues Direccions Territorials ha contribuït 
a la fixació dels objectius comentats, principal-
ment des de l’aspecte econòmic. A nivell tècnic 

el PATE funciona de manera adequada i ha creat 
vincles amb els actors i empreses del territori.

2.3. Contingut dels Projectes Experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en 
la conformació, contingut i evolució dels 
mateixos

El Projecte Experimental “Innovar per a millorar 
l’ocupabilitat en les Àrees Funcionals d’Alcoi i 
de la Vall d’Albaida”, aprovat en 2016, contem-
pla la implementació de diverses accions des-
tinades a la promoció socioeconòmica de les 
Àrees Funcionals de referència del PATE: Alcoi 
i La Vall d’Albaida: l’orientació personalitzada 
per a l’ocupació al costat d’un pla de formació, 
el banc de naus-espais per a nous negocis, i la 
guia d’emprenedoria. Els continguts d’aquest 
pla experimental han tingut un elevat grau 
d’adequació a les necessitats i problemes del 
territori. Després d’un procés de diàleg i par-
ticipació amb els interlocutors socials, es van 
seguir unes línies d’actuació marcades pels 
agents socioeconòmics en funció de les neces-
sitats detectades prèviament en els tres muni-
cipis que conformen el PATE. Es van incloure 4 
productes finals.

- L’orientació per a l’ocupació amb accions 
d’orientació personalitzada en els tres mu-
nicipis als col·lectius més sensibles.

- El pla de formació adaptat al perfil del de-
mandant i les seues manques respecte les 
competències demandades per les empre-
ses. Per a això es van crear píndoles infor-
matives que augmentaren la seua ocupa-
bilitat sobre la base de les manques detec-
tades de la relació entre l’oferta i demanda 
de competències identificades in situ.

- El banc de naus-espais. Sobre la base 
d’un treball de camp sobre els polígons 
industrials existents es van detectar els 
espais-naus disponibles. Era una tasca 
necessària atés que no existia un conei-
xement real de les naus i els espais dis-

ponibles, i a vegades els emprenedors 
sol·licitaven espais i no es disposava d’una 
informació actualitzada.

- La guia d’emprenedoria per a classificar 
les necessitats d’emprenedoria dels usu-
aris i a partir d’ací poder derivar-los per a 
tindre una millor atenció i més eficient.

El diagnòstic territorial estava avançat en el 
moment de presentar la proposta de 2016 i te-
níem certa informació fins i tot prèvia d’un altre 
tipus de diagnòstics potser menys estructurats. 
El diagnòstic va aportar molta informació men-
tre es desenvolupaven els projectes de 2016 i 
va permetre incorporar-lo al 100% en els pro-
jectes de el2017. Es considera que ha sigut molt 
positiu en ajudar a concretar les línies d’actua-
ció i les metodologies.

Després dels resultats obtinguts en el primer 
Projecte Experimental i de l’estudi realitzat en 
el diagnòstic territorial, el PATE va presentar 
el segon projecte, “Formació-Innovació-Indús-
tria 4.0”, a través de l’Ajuntament d’Ontinyent, 
aprovat l’any 2017, de caràcter innovador i 
amb una major adequació a les necessitats 
territorials. Es tracta d’una continuació al pri-
mer projecte, però més ajustat a la realitat de 
la comarca. El treball amb els actors socioeco-
nòmics durant el primer any ha permés conéi-
xer amb detall les demandes de cadascun i el 
disseny d’accions més ajustades. Així mateix, 
les conclusions extretes del diagnòstic territo-
rial han influït en l’adaptació dels continguts i 
avalen la sol·licitud del projecte. El primer pro-
jecte va ser d’orientació. El segon projecte més 
orientat a la formació ocupacional i professi-
onal (inclosa la dual). Les àrees d’actuació en 
el segon Projecte Experimental han sigut les 
següents:

- Potenciar la comunicació entre agents em-
presarials, socials i ajuntaments, establint 
línies de comunicació per a analitzar i pro-
posar un model de formació professional 
adaptat a l’entorn.
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- Promocionar la formació especialitzada, 
píndoles formatives.

- Disseny i desenvolupament d’eines d’infor-
mació.

- Avaluació i seguiment.

- Impulsar el desenvolupament econòmic, 
social i sostenible a les comarques inte-
grants del pacte amb una dosi d’innovació.

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori i canvis recents

Els municipis d’Alcoi, Ibi i Ontinyent, que consti-
tueixen el territori ACTAIO, estan situats a l’inte-
rior de la Comunitat Valenciana compartint cli-
matologia. La distància entre els municipis més 
distants és de sol 45’8 km. Els uneix l’autovia 
interior (A7) el que permet desplaçar-se d’una 
localitat a una altra en mitja hora aproximada-
ment. Són els pobles més importants dins de les 
seues comarques i els referents per a la resta de 
les localitats i el seu pilar econòmic fonamental 
és la indústria. Les ciutats d’Alcoi, Ibi i Ontinyent 
juguen un paper fonamental en la vertebració 
econòmica, social i cultural dels territoris de les 
comarques de l’Alcoià, el Comtat, la Foia de Cas-
talla i la Vall d’Albaida. Es tracta de tres municipis 
capçaleres de les seues comarques que àdhuc 
estant en províncies diferents (Ibi i Alcoi perta-
nyen a Alacant i Ontinyent pertany a València) te-
nen una estructura socioeconòmica molt similar:

- Centren la seua activitat principal en la in-
dústria.

- Han tingut els seus orígens en sectors tra-
dicionals com el tèxtil o el joguet.

- S’han sabut reconvertir i superar les dife-
rents crisis que aquests sectors han patit 
durant els últims 30 anys.

- Han diversificat el seu teixit industrial sent 
capaços de treballar per a sectors nous 
emergents.

Aquesta realitat s’ha vist reflectida en l’actual 
Estratègia Territorial de la Comunitat Valenci-
ana 2010-2030 mitjançant l’enquadrament en 
dues àrees funcionals diferents com són Alcoi 
i la Vall d’Albaida. Dins de l’espai geogràfic del 
territori de les Comarques Centrals, aquestes 
àrees funcionals tenen en comú característi-
ques molt peculiars i distintives en el seu teixit 
productiu i l’oportunitat d’abordar conjuntament  
aspectes essencials per a un desenvolupament 
socioeconòmic i laboral fortament ancorat en la 
presència de la indústria. A continuació, descri-
vim breument la problemàtica socioeconòmica 
d’aquestes àrees funcionals.

Àrea Funcional d’Alcoi

L’Àrea Funcional d’Alcoi està compresa al nord 
de la província d’Alacant amb una població total 
de 137.106 habitants en 2007, 139.826 habi-
tants en 2009 i 135.689 habitants en 2016, que 
suposa el 2’74% sobre el total de la població de 
la Comunitat Valenciana per a aquest últim any, 
mantenint fluctuacions demogràfiques, que en 
l’última dècada han anat a la baixa (-5’27%). 
La crisi econòmica ha incidit negativament 
en aquesta Àrea Funcional, per la naturalesa 
de comarques industrials. Es caracteritza per 
sectors tradicionals productius molt castigats, 
vinculats a sectors productius madurs com el 
tèxtil i el joguet. Entre els grups que més han 
patit les conseqüències han sigut els joves i els 
majors de 55 anys. Joves, que hui tenen 35 anys 
i que es van incorporar al mercat laboral amb 
una edat primerenca, deixant els seus estudis, 
i que ara es troben sense titulació. D’altra ban-
da, tenim a majors, amb molta experiència com 
a peons manufacturers però amb poca forma-
ció. Sens dubte, es necessita de suport i foment 
d’iniciatives emprenedores que afavorisquen 
nous projectes, noves empreses sostenibles, 
amb un notable esforç per part dels centres de 
formació. També una implicació per part de les 

administracions públiques, per a afavorir ocu-
pacions de qualitat i consolidar un ecosistema 
emprenedor.

És una Àrea Funcional amb un gran potencial 
innovador i notable know-how. Però han de su-
mar accions el capital social, les institucions, 
les Universitats, els Instituts Tecnològics a fi de 
fomentar la transferència de coneixements a 
les empreses. Aquesta àrea funcional es carac-
teritza per mantindre sectors productius con-
solidats i madurs vinculats als clústers indus-
trials del tèxtil i el joguet, i la seua viabilitat re-
quereix un salt cap a un salt cap als productes 
de major valor afegit i la millora dels processos 
finals relacionats amb la logística i el màrque-
ting (incorporació de nous materials o la cerca 
d’altres segments de producció).

Àrea funcional de la Vall d’Albaida

L’àrea funcional de la Vall d’Albaida està com-
posta íntegrament pels municipis de la comarca 
homònima. L’àrea funcional de la Vall d’Albaida 
ocupa el 3,11% del territori valencià; resideixen 
88.335 habitants en 2016 i la seua densitat és 
de 122,31 habitants per km2, inferior a la mit-
jana de la Comunitat Valenciana. La població es 
distribueix en 34 municipis. S’aprecien notables 
diferències entre ells, tant des del punt de vista 
demogràfic com d’extensió territorial. El muni-
cipi més important és Ontinyent, capital admi-
nistrativa i en el qual resideix el 40,22% de la 
població de la comarca.

L’àrea funcional de la Vall d’Albaida, com a con-
seqüència de la crisi, ha experimentat un des-
cens en l’activitat industrial que ha generat una 
reducció tant d’empreses manufactureres com 
del nombre de treballadors a elles vinculades. 
Per contra, el sector serveis ha vist incremen-
tat el seu volum de treballadors. No obstant 
això, malgrat aquesta circumstància, la Vall 
d´Albaida continua destacant la seua base in-
dustrial. Tant les empreses com els polígons es 
focalitzen en uns escassos municipis de l’àrea 
funcional. Amb la qual cosa es produeix una di-

ferenciació sectorial interna en la pròpia àrea. 
D’una banda, la zona industrial, d’altra banda 
l’agrícola.

Amb la finalitat de millorar les condicions ac-
tuals és recomanable la presa de consciència 
d’una imatge industrial de la comarca, així com 
un pla industrial comú. D’aquesta forma es per-
metria una col·laboració entre les empreses 
que podria afavorir el foment de l’ocupació. De 
la mateixa manera s’observa una deficiència en 
les infraestructures de comunicació que dificul-
ten el flux de transport de mercaderies i pro-
ductes.  Així mateix, en els últims anys s’ha pro-
duït una precarització en el mercat laboral, amb 
un increment generalitzat en les contractacions 
a temps parcial en detriment de les de temps 
complet. Aquest fet ha generat una inseguretat 
que provoca les migracions dels residents a al-
tres àrees amb la finalitat d’accedir a un lloc de 
treball més estable. 

Finalment destaca la dificultat que tenen els 
majors de 44 anys a trobar treball en l’àrea fun-
cional per les dificultats a tornar a formar-se. 
Així mateix, les dones també troben més difi-
cultats a integrar-se en el mercat laboral, i hi ha 
un gran nombre de persones qualificades que 
no accedeix a un lloc de treball degut a la seua 
falta d’experiència, en molts casos amb educa-
ció superior.

3.2. Contribució dels Projectes 
Experimentals al desenvolupament de les 
competències o habilitats individuals dels 
actors (aturats, ocupats, directius, etc.) del 
territori

Els projectes desenvolupats han contribuït 
d’una manera rellevant a la millora de les com-
petències de la població desocupada, mitjan-
çant l’assessorament individualitzat s’han tre-
ballat amb itineraris personalitzats. La població 
objectiu era la població en general focalitzant 
als aturats en cerca activa. Es van potenciar les 
accions sobre el col·lectiu de dones de 26 a 45, 
però també es va treballar amb altres perfils 
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amb problemes d’inserció. La dinàmica de tre-
ball ha sigut individual, i posteriorment grupal. 
S’han abordat fonamentalment aspectes per-
sonals i qüestions relacionades amb la cerca 
activa d’ocupació. Posteriorment s’ha realitzat 
un seguiment fins a comprovar si s’ha produït 
inserció. El Projecte disposava de set orienta-
dores, configurades en tres equips: Alcoi, Ibi i 
Ontinyent. Es va atendre  250 persones en huit 
mesos a Alcoi. En els tres municipis les atenci-
ons van aconseguir 531 persones de les quals 
147 van ser inserides.

En 2016 es va fomentar la formació mitjançant 
accions formatives focalitzades en la indústria 
4.0, dirigits a la ciutadania, les empreses i als 
centres de formació. També s’han realitzat tro-
bades amb altres temàtiques estratègiques: la 
formació professional dual, la formació al servei 
de les empreses. Les setmanes temàtiques de 
la Indústria 4.0 i la detecció de bones pràctiques 
dels centres en formació digital es consideren 
claus ja que en el context de la transformació 
digital i la indústria 4.0 s’està generant ocupa-
ció. Les Trobades 4.0 s’ha realitzat en diferents 
formats.

També s’ha realitzat diversos Fòrums empresa-
rials s’han fet diversos també. S’ha treballat en 
les taules de formació professional de cada 
municipi.

3.3. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives o de la millora de les 
existents en el territori

A través dels projectes s’ha intentat la millora 
d’activitats existents al costat del desenvolupa-
ment de noves activitats econòmic-productives. 
Per exemple, s’ha contribuït a la modernització 
de la indústria existent en el context de la trans-
formació digital. D’altra banda, hi ha una cerca 
activa de la diversificació, potenciant les inici-
atives emprenedores que diversifiquen l’eco-
nomia. A això ha contribuït accions de suport a 
l’emprenedoria ja comentades (banc de naus, 

guia de l’emprenedoria), al costat de la promo-
ció d’activitats de coworking en activitats noves 
per al territori: jardins verticals, arquitectura, 
assot, organització d’esdeveniments.

3.4. Contribució dels Projectes 
Experimentals al desenvolupament del 
sector peri-productiu o activitats de suport 
al sistema productiu (empreses de serveis 
avançats, universitats i centres tecnològics, 
de formació i d’investigació, etc.) del territori

No s’ha comptat amb un altre tipus d’empre-
ses per al desenvolupament d’activitats dels 
projectes experimentals, almenys formalment, 
perquè no ho permet la convocatòria, ja que no 
es permet la contractació d’activitats amb em-
preses de serveis. De totes maneres, es detec-
ten col·laboracions informals amb els centres 
de centres de formació professional, centres de 
formació digital, i amb experts vinculat a em-
preses o l’Administració.

No obstant això, un dels aspectes més destacats 
del diagnòstic, i que s’ha constatat està present 
també en el nivell subjacent de tots dos projec-
tes experimentals, és la necessitat d’aprofundir 
en el desenvolupament d’activitats formatives, 
ja siguen de caràcter dual o no, que aproximen 
el capital humà a les necessitats de transfor-
mació actual de les activitats tradicionals de la 
indústria de la zona, així com a les necessitats 
de les activitats empresarials emergents. 

L’evidència d’aquest gap formatiu, que bé po-
dria constituir un objectiu operatiu en els futurs 
projectes experimentals, s’ha constatat en les 
fases d’execució de tots dos projectes experi-
mentals, degut precisament a la lògica de tot 
procés d’orientació professional i per a l’ocupa-
ció, activitats que han sigut el principal objecte 
de tots dos projectes.

L’orientació laboral es basa en la diferenciació de 
tres dimensions d’informació laboral que resul-
ten crítiques en transició cap al mercat laboral.

D’una banda, l’autoconeixement, en el qual 
s’aborda el perfil personal actitudinal que ori-
enta les preferències individuals i particulars de 
cada subjecte i en el qual s’examina les diferents 
experiències o característiques que justifiquen 
aquestes preferències o que poden contribuir a 
identificar-les quan l’individu no ha sigut capaç 
de reconéixer-les de forma espontània.

Per un altre, àrea aptitudinal, en el qual s’abor-
da el perfil competencial acreditat o demostrat, 
que permet fitar el perfil de preferències cap a 
les opcions viables d’inserció.

I, finalment, la informació sobre el mercat labo-
ral i sobre les oportunitats reals que ofereix el 
context econòmic laboral i en el qual són rea-
litzables aquelles preferències per a les quals 
s’està en situació d’acreditació/demostració de 
les competències requerides.

Doncs bé, al fil de la discussió que s’ha plan-
tejat entorn de les aportacions dels projectes 
experimentals a les activitats de suport al sis-
tema productiu, cal concloure que, els projectes 
experimentals, han permés traure a la llum o 
subratllar els dèficits en l’oferta de formació 
especialitzada.  Aquest desajustament ha limi-
tat les possibilitats de les accions d’orientació, 
en el sentit que afecta directament al maneig 
d’una de les tres àrees del procés d’orienta-
ció: el perfil competencial, ja que el PATE i els 
propis projectes experimentals, disposant d’un 
diagnòstic de les necessitats formatives, man-
quen d’eines d’intervenció formativa i per tant 
de les metodologies per a l’orientació formativa. 

Aquest dèficit, serà resolt mitjançant la generació 
d’una solució innovadora espontània: el concepte 
de les meta competències, i que és mèrit exclusiu 
del propi projecte experimental plantejat pel PATE, 
explicat detalladament en l’apartat 3.6., i que po-
den considerar-se un pont formatiu in situ per a 
garantir la viabilitat del procés d’orientació.

No obstant això, l’orientació laboral de ser ali-
mentada amb millors i estructurals programes 

formatius l’abast dels quals incloga la total 
magnitud del problema del desajustament for-
matiu.

3.5. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals 
i informals definitòries del capital social i 
relacional internes i externes al territori

Els projectes no es fixaven objectius especí-
fics en aquest àmbit, però s’ha intentat donar 
un sentit de pertinença al territori. En el primer 
projecte, s’intente donar una imatge de terri-
torialitat que no es va aconseguir; en el segon 
projecte si, en elaborar una estratègia coordi-
nada de marca, imatge i denominació comu-
na: ACTAIO (Acord Territorial per la Ocupació i 
Desenvolupament Local d’Alcoi, Ibi i Ontinient). 
També es creat una web de pacte. En totes les 
comunicacions (rodes de premsa) que s’han re-
alitzat estan els tres alcaldes i sempre es parla 
de territori.

La contribució d’un conjunt d’empreses en els 
projectes de 2016 com a l’aportació d’informa-
ció sobre la demanda de competències profes-
sionals ha constituït una xarxa informal d’em-
preses col·laboradores en el territori compro-
meses amb la millora de l’ocupabilitat. En els 
projectes de 2017 la dinàmica va ser diferent ja 
que es basava en les relacions entre els actors, 
la qual cosa és un element fonamental per a la 
transformació cap a la Indústria 4.0. Tal com ja 
s’ha destacat es va elaborar un mapa de for-
mació al costat d’un altre de selecció-captació 
de talent amb els recursos que tenen les em-
preses en el territori per als seus processos de 
selecció, que pot facilitar el desenvolupament 
de xarxes formals i informals en l’àmbit de la 
formació i l’empresa.

3.6. Contribució dels Projectes Experimentals 
a la generació d’innovacions en el territori

En el territori del PATE s’han desenvolupat pro-
cessos d’innovació com a conseqüència dels 
Projectes Experimentals. En aquest sentit, des-
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taquen les innovacions tecnològiques (millores 
en els productes, processos productius…), inno-
vacions organitzatives en les empreses i altres 
actors socials i de la societat civil, així com no-
ves formes de relació entre actors públics, pri-
vats i mixtos.

El disseny i posada en marxa de les accions vin-
culades a la meta competències superant les 
tradicionals OPEAs (Orientació Professional per 
a l’ocupació i Assistència per a l’Autoocupació) a 
nivell comarcal constitueix un innovador esce-
nari d’Intermediació laboral. Aquest instrument 
permet una aproximació al teixit empresarial 
coneixent les seues necessitats de competènci-
es professionals i una aproximació als deman-
dants d’ocupació cap a nous serveis d’ocupació 
públics més dinàmics i personalitzats. Un altre 
factor innovador és l’impuls de mitjans encami-
nats a la innovació tecnològica de les empreses 
en l’àmbit de la transformació digital i de la In-
dústria 4.0. Així mateix, la participació i coordi-
nació de tots els agents socioeconòmics i la so-
cietat civil en temàtiques públiques constitueix 
un aspecte innovador en el projecte.

3.7. Aspectes més nous dels Projectes 
Experimentals del territori

Els projectes experimentals plantegen propos-
tes i actuacions dirigides a cobrir les necessi-
tats detectades mitjançant accions que fins al 
moment no havien sigut aplicades per les ad-
ministracions públiques locals. Destaca l’orien-
tació i formació personalitzada als aturats ba-
sats en escenaris col·laboratius i dinàmics. En 
aquest sentit, algunes de les accions més noves 
són la realització d’un diagnòstic de les neces-
sitats de competències de les empreses, el tre-
ball en xarxa dels tècnics dels Projectes, la col-
laboració amb les associacions empresarials 
o l’assessorament a emprenedors, l’adaptació 
de la cultura local als nous contextos tecnolò-
gics, per exemple la indústria 4.0. Finalment, un 
especial aspecte nou ha sigut el funcionament 
òptim d’un Pacte i de les seues accions amb 
unes característiques diferencials respecte a la 

resta: tres ajuntaments (Alcoi-Ibi-Ontinyent) de 
municipis de referència del territori pertanyents 
a dues àrees funcionals (Alcoi, Vall D’Albaida) 
diferents, localitzades a la província d’Alacant 
i de València. Ha sigut una pionera experiència 
de col·laboració interprovincial en el marc de la 
política territorial i d’ocupació.

4. GRAU DE PARTICIPACIÓ DE SINDICATS, 
PATRONAL I ALTRES ACTORS DE LA SOCIETAT 
CIVIL EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS

Els actors implicats en la definició, execució i 
seguiment dels Projectes Experimentals repre-
senten diferents entitats i organismes. A més 
dels tècnics dels 3 municipis que integren el 
PATE, es compta amb els representants sindi-
cals d’UGT i CCOO, i tres associacions empresa-
rials. La interacció amb sindicats, patronal i al-
tres entitats de la societat civil ha contribuït a la 
fixació dels objectius dels Projectes Experimen-
tals. Aquests propòsits guarden una elevada re-
lació amb la planificació territorial del PATE. El 
seguiment de l’execució dels Programes recau 
principalment sobre el personal tècnic de la els 
tres Ajuntaments.

La contribució de la interacció amb els sindi-
cats en la planificació territorial del PATE (fixa-
ció d’objectius dels projectes) ha sigut positiva. 
La relació que guarden aquests objectius amb 
la planificació territorial del PATE en col·labora-
ció amb sindicats es basa fonamentalment que 
es recullen les necessitats reals del territori.

Les propostes de cada convocatòria recauen 
d’una manera operativa en un dels tres ajun-
taments que conformar el PATE. Els agents de 
desenvolupament local dels ajuntaments exer-
ceixen una labor fonamental en la redacció de 
les propostes. Per a l’execució dels projectes 
s’han creat tres estructures paral·leles (“clons”) 
que realitzen activitats similars en tots els mu-
nicipis. En el marc del Pacte es realitzen reuni-
ons periòdiques i s’analitza com va el projecte 
experimental. Totes les decisions s’adopten de 
forma consensuada. Al principi, les reunions 

eren més informals i amb el temps s’han for-
malitzat estructurat en els consells econòmics 
i socials. Això ha contribuït a focalitzar-se molt 
més des que estan aquests projectes, avaluant 
temes amb els tècnics, amb una major capaci-
tat de reflexió.

5. VALORACIÓ FINAL DELS ACTORS DEL 
PTE DELS ASPECTES A MILLORAR EN 
ELS PROJECTES EXPERIMENTALS I DEL 
SEU IMPACTE TERRITORIAL, AIXÍ COM 
REFERÈNCIES A POSSIBLES MILLORES

Els Projectes Experimentals són valorats en ge-
neral com a positius pels actors del PATE. Els 
programes tenen un rellevant impacte territori-
al, han aprofitat els recursos disponibles i han 
aconseguit els objectius plantejats: incremen-
tar l’ocupabilitat i la inserció laboral, la millora 
en la decisió i adquisició de competència amb 
plans d’actuació que incloguen l’oferta i la de-
manda en tot el procés d’adquisició de les com-
petències. Les accions desenvolupades han 
permés afermar la vertebració dels municipis 
en matèria d’ocupació i la dinamització d’ac-
cions dirigides a la millora de l’ocupabilitat de 
nombrosos aturats. Un dels resultats més re-
llevants dels projectes experimentals és el crei-
xent paper del Pacte com a agent vertebrador i 
la seua major incidència entre els actors locals; 
per part dels agents es va apuntar que “s’han 
establit les bases per a la consolidació del Pac-
te”. El treball coordinat de nombrosos agents 
socioeconòmics per part del PATE i els recursos 
oferits pLABORA potencien l’ocupació i l’ocupa-
bilitat en el territori. Així mateix, s’han tingut en 
compte els factors de cada municipi de manera 
individual, així com de la totalitat de les comar-
ques com a àrea d’influència territorial. El PATE 
ha permés la participació dels agents socioeco-
nòmics i el seu treball com un equip cohesionat 
en benefici del bé comú i l’interés general.

Els actors participants assenyalen diversos 
suggeriments per a la millora dels Projectes 
Experimentals:

- Un primer aspecte millorable és la dura-
da dels Projectes Experimentals. La fina-
lització de les accions a la fi del mes de 
setembre i el seu reinici després de diver-
sos mesos comporta una discontinuïtat 
i resta credibilitat al projecte, afectant el 
seu impacte en el llarg termini. Les actua-
cions implementades són interrompudes i 
els contractes dels tècnics finalitzen fins a 
l’inici del següent projecte. Es detecta una 
necessitat que exigeix analitzar com fer vi-
able i sostenible un projecte experimental 
en el temps. No es pot paralitzar perquè es 
queda sense subvenció. 

- Un segon aspecte millorable estaria re-
lacionat amb els perfils d’usuaris. Podria 
ser interessant, per exemple, l’incorporar 
els perfils universitaris (enginyers d’or-
ganització industrial), ja que es necessita 
conéixer els processos de producció d’em-
preses en l’actualitat per a retornar la in-
dústria al nucli productiu d’aquest territori.

- Els aspectes formals de les convocatòri-
es són millorables: definició de l’experi-
mentalitat-innovació, procés de suport en 
la redacció de les propostes, resolució en 
el mínim temps possible, limitació de les 
despeses finançables a despeses de con-
tractació de personal. S’apunta que no es 
va poder impartir certa formació perquè 
no es podia contractar una empresa exter-
na; certificats professionals que han sigut 
demandats i detectats no s’han pogut im-
plantar com a píndoles formatives.

- L’impacte territorial dels projectes experi-
mentals s’apunta que encara és insufici-
ent, i alguns no ajustats al territori, encara 
que s’ha avançat cap a l’adaptació de les 
necessitats del territori.  Les xarxes relaci-
onades amb el sector industrial es neces-
siten millorar i afermar.

- Finalment, són millorables aspectes vincu-
lats amb les xarxes territorials, intentant 
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incorporar en el futur les diferents reali-
tats del territori de referència del PATE.

En relació amb l’opinió dels beneficiaris dels 
Projectes Experimentals, en general estan sa-
tisfets amb les accions realitzades. Els bene-
ficiaris tenen una satisfacció elevada. Els em-
presaris se senten escoltats i els demandants 
veuen que tenen serveis reals, millorant la co-
municació amb la visualització en la web i al-
tres estratègies de visibilitat. 

6. VALORACIÓ FINAL DELS AUTORS DE 
L’ESTUDI SOBRE ELS ASPECTES A MILLORAR 
EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS, SOBRE 
EL SEU IMPACTE TERRITORIAL I SOBRE 
POSSIBLES MILLORES A INTRODUIR EN EL 
DISSENY I EXECUCIÓ DELS MATEIXOS

El PATE Alcoi-Ibi-Ontinyent ha contribuït de 
manera significativa a la vertebració del terri-
tori, potenciant el desenvolupament d’actuaci-
ons locals i l’impuls d’iniciatives compartides. 
Les activitats implementades estan basades 
en el consens dels diferents actors socioeco-
nòmics i el treball en xarxa, tant a nivell tèc-
nic com a nivell de prenedors de decisions. En 
el desenvolupament dels plans és rellevant 
la participació conjunta de les associacions 
d’empresaris, sindicats, i representants polí-
tics d’ajuntaments. La complexitat del Pacte 
en incloure només tres municipis de dues àre-
es funcionals, una en cada província, ha sigut 
superada amb l’adaptació de les actuacions a 
les particularitats existents en cada municipi i 
a la millora del treball en xarxa amb els agents 
locals.

Els Projectes Experimentals comprenen ac-
cions basades en l’atenció individual i el co-
neixement del teixit empresarial. Els serveis 
d’atenció als usuaris, tant desocupats, com 
a treballadors i emprenedors, han mostrat la 
seua eficàcia i eficiència. Estan constituïts per 
actuacions d’orientació, reforçades amb for-
mació orientada a l’ocupació. La prospecció 
d’empreses del territori ha permés l’aproxi-

mació al teixit empresarial del territori, la qual 
cosa ha comportat la detecció de les seues 
necessitats i el desenvolupament de línies 
d’actuació concretes. La informació obtinguda 
s’ha plasmat en un mapa de recursos forma-
tius i empresarials comarcal. Així mateix, és 
rellevant la implicació i professionalitat dels 
tècnics contractats per a les diferents actu-
acions desenvolupades. Des dels dubtes ini-
cials sobre la innovació i experimentalitat de 
les propostes s’ha avançat substancialment, 
abordant enfocaments i matisos innovadors 
que una vegada que s’ha contrastat la seua 
experimentalitat (acció-impacte-resultats) po-
drien ser incorporats en el futur en la cartera 
de serveis de LABORA.

En relació al PATE i al disseny i execució dels 
Projectes Experimentals suggerim algunes 
millores. La durada dels plans desenvolupats 
comprén diversos mesos i no és contínua al 
llarg de l’any. El personal contractat per a la 
seua implementació acaba la seua vinculació 
amb el PATE després de la seua finalització i les 
accions són interrompudes fins a l’inici de la 
següent anualitat. En conseqüència, el Projec-
te ofereix una sensació de discontinuïtat a cau-
sa de la inactivitat de les accions en diversos 
mesos. Durant aqueix temps els tècnics-ADL 
(que s’encarreguen d’altres programes de LA-
BORA i del desenvolupament territorial) dels 
ajuntaments realitza un cert control i segui-
ment, però les actuacions queden detingudes 
fins que es reprén el projecte. Així mateix, és 
possible que el nou personal que s’incorpore 
en la pròxima anualitat no siga el mateix per-
què està empleada en una altra entitat o per 
qualsevol altre motiu. Els beneficiaris dels 
programes perceben aquestes discontinuïtats 
en el projecte de manera negativa. Al costat 
d’això, s’hauria de flexibilitzar les despeses fi-
nançables per a poder incorporar els serveis 
d’empreses especialitzades del territori en els 
projectes desenvolupats.

La població en general i alguns actors locals 
no tenen consciència de la rellevància i el po-

tencial del PATE i dels projectes experimentals. 
Així mateix, nombrosos habitants no coneixen 
l’existència d’aquest tipus de programes. Per 
això és convenient una difusió més potent del 

PATE i les actuacions realitzades, sobretot, do-
nat l’àmplia cobertura territorial del PATE, més 
enllà dels tres ajuntaments-municipis que 
conformen el mateix.

Fitxa dels Projectes Experimentals del PATE Alcoi-Ibi-Ontinyent

Títol Projecte Experimental Innovar per a potenciar l’ocupabilitat en les àrees funcionals d’Alcoi i la Vall d’Albaida

Data Octubre 2016- Setembre 2017

PATE Acord Territorial d’Ocupació i Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent (ACTAIO)

Municipis participants Alcoi – Ontinyent - Ibi

Objectius • Millorar l’ocupabilitat de la població desocupada, realitzant accions d’informació, 
orientació i intermediació laboral
• Millorar l’ocupabilitat de la població desocupada, realitzant accions d’assessora-
ment a la creació d’empreses i revitalització d’empreses ja consolidades
• Fomentar la promoció de l’esperit empresarial i de l’emprenedoria
• Promoure el desenvolupament de mesures actives i preventives del mercat laboral 
per a incrementar la taxa d’ocupació.
• Impulsar la participació en l’educació i en la formació permanent en coordinació 
amb la comunitat educativa.
• Compartir entre els signants de l’acord metodologies d’intervenció, experiències i 
recursos.
• Promocionar en les tres comarques els diferents programes, línies d’acció i ajudes 
dels diferents organismes públics.

Línies d’actuació • Servei d’orientació comuna per a l’ocupació, en cadascuna de les localitats
• Realització d’un pla de formació per a la detecció de necessitats formatives ade-
quades a l’ocupabilitat de les persones. On van fer una llista de propostes de millora, 
basades en actuacions i accions específiques.
• Guia de l’emprenedoria, es va crear una “Guia de Recursos de l’Emprenedoria” 
conjunta del Pacte Territorial
• Realització d’un Banc de Naus i Terrenys industrial comuns Activitats de Sensibi-
lització
• Activitats de Sensibilització
• Valoració i conclusions del treball realitzat

Entitat coordinadora Ajuntament d’Alcoi

Títol Projecte Experimental Formació-Innovació-Indústria 4.0”

Data Octubre 2017- Setembre 2018

PATE Acord Territorial d’Ocupació i Desenvolupament 
Local Alcoi-Ibi-Ontinyent (*ACTAIO)

Municipis participants Alcoi – Ontinyent - Ibi

Objectius • Abordar la problemàtica i donar solucions d’una manera coordinada i planificada 
des de totes les entitats integrades en l’Acord.
• Adaptar la formació professional al territori.
• Fomentar l’ocupació.

Línies d’actuació • Potenciar la comunicació entre agents empresarials, socials i ajuntaments, esta-
blint línies de comunicació per a analitzar i proposar un model de formació profes-
sional adaptat a l’entorn.
• Promocionar la formació especialitzada, píndoles formatives.
Disseny i desenvolupament d’eines d’informació.
• Avaluació i seguiment.
• Impulsar el desenvolupament econòmic, social i sostenible a les comarques inte-
grants del pacte amb una dosi d’innovació

Entitat coordinadora Ajuntament d’Ontinyent
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 

PROJECTES EXPERIMENTALS

PATE VEGA BAJA

José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, Víctor Climent Peredo 
Universitat d’Alacant

1. INTRODUCCIÓ

L’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conse-
lleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc-
tius, Comerç i Treball, publicada en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana de 2 d’agost 
de 2016, estableix les bases reguladores del 
programa de foment dels acords territorials 
en matèria d’ocupació i desenvolupament local 
en la Comunitat Valenciana. El Consorci per al 
Desenvolupament Econòmic de la Vega Baixa 
(CONVEGA, d’ara endavant), les Organitzacions 
Sindicals, UGT i CCOO, i la Confederació Em-
presarial de la Província d’Alacant (COEPA) van 
signar l’Acord Territorial en matèria d’Ocupació 
i Desenvolupament Local de la Vega Baixa. El 
document va ser subscrit pels principals agents 
socials i econòmics del territori, amb la finalitat 
de fomentar l’ocupabilitat i abordar la proble-
màtica de la desocupació de manera coordina-
da des de la Vega Baixa. El seu àmbit territorial 
cobreix la totalitat de l’Àrea Funcional Vega Baja 
(també comarca administrativa), amb l’excepció 
dels tres municipis del litoral que van confor-
mar un altre acord. Els Projectes Experimentals 
implementats en el PATE han sigut “Plans in-

novadors d’ocupació. Programa emprenedoria 
Vega Baja”, aprovat en la convocatòria de 2016, 
i “Equips experimentals d’ocupació (Triple-E)”, 
de la convocatòria de 2017. 

El Projecte Experimental denominat “Plans in-
novadors d’ocupació. Programa emprenedoria 
Vega Baja” desenvolupa diverses actuacions 
dirigides a la millora de l’ocupabilitat de col·lec-
tius amb problemes d’inserció laboral, CONVE-
GA va sol·licitar l’11 de novembre de 2016 la 
subvenció destinada a fomentar els acords ter-
ritorials en matèria d’ocupació i desenvolupa-
ment local en la Comunitat Valenciana. La con-
vocatòria correspon a la resolució de 13 d’oc-
tubre de 2016, del director general del Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació, publicada en el 
DOGV de 19 d’octubre de 2016. La subvenció va 
ser concedida el 30 de desembre de 2016 i el 
Projecte Experimental es va desenvolupar en-
tre desembre de 2016 i el 30 de setembre de 
2017.

En la segona convocatòria, després dels resul-
tats obtinguts en el primer Projecte Experimen-
tal i de les conclusions extretes del diagnòstic 
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territorial, es va sol·licitar l’11 d’octubre de 
2017 la subvenció destinada al desenvolupa-
ment del segon Projecte Experimental “Equips 
experimentals d’ocupació (Triple-E)”. La convo-
catòria de la subvenció correspon a la resolució 
de 22 de setembre de 2017, del director general 
del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, i va 
ser publicada en el DOGV de 28 de setembre de 
2017. El Projecte Experimental va ser desenvo-
lupat entre desembre de 2017 i el 30 de setem-
bre de 2018.

2. L’AVALUACIÓ COM A PROCÉS

2.1. Origen de l’Acord o Pacte Territorial i 
inserció dels Projectes Experimentals en els 
PATE

L’origen de l’Acord o Pacte Territorial i la inser-
ció dels Projectes Experimentals en el PATE 
ha sigut fonamental la labor desenvolupa per 
CONVEGA. CONVEGA és una entitat sense ànim 
de lucre, amb el propòsit de dinamitzar l’activi-
tat econòmica i social de la Vega Baja. És una 
entitat d’àmbit comarcal constituïda per l’Exc-
ma. Diputació Provincial d’Alacant i els Ajunta-
ments d’Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, 
Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, 
Catral, Coix, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, 
Formentera del Segura, la Granja de Rocamora, 
Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos, 
Orihuela, el Pilar de la Horadada, Rafal, Redo-
ván, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, Sant Mi-
guel de Salinas. L’objecte del Consorci és el fun-
cionament coordinat de les entitats consorcia-
des en matèria de desenvolupament econòmic 
de la comarca de la Vega Baja, per a aconseguir 
un millor aprofitament dels recursos humans i 
materials d’aquesta, i donar resposta adequada 
a les necessitats de la zona, a través del disseny, 
la promoció, gestió i avaluació de les accions i 
programes destinats la creació d’ocupació, així 
com la inserció sociolaboral i el desenvolupa-
ment empresarial a la comarca.

CONVEGA, per tant, és un consorci públic que 
aglutina a 26 Ajuntaments de la Vega Baja la fi-

nalitat de la qual és promoure el Desenvolupa-
ment Local a la comarca, comptant per a això, a 
més, amb el suport d’altres institucions provin-
cials i autonòmiques.

El pacte “Acord Territorial en matèria d’Ocupa-
ció i Desenvolupament Local de la Vega Baixa” 
es conforma amb 24 ajuntaments integrats en 
CONVEGA ( Albatera, Algorfa, Almoradí, Bene-
júzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de 
Segura, Catral, Coix, Daya Nueva, Daya Vieja, 
Dolores, Formentera del Segura, la Granja de 
Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, 
Montesinos, Orihuela, el Pilar de la Horadada, 
Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San 
Isidro, Sant Miguel de Salinas) , les Organitza-
cions Sindicals, UGT. i CCOO, i la Confederació 
Empresarial de la Província d’Alacant (COEPA).

Hi havia experiències prèvies de pactes terri-
torials d’ocupació. En el 2002 es va signar un 
acord/pacte per l’ocupació. Durant 10 exercicis 
es va treballar en el pacte fins al LABORA el va 
deixar de finançar. Però el pacte va continuar 
treballant en la mateixa línia. S’ha représ amb 
aquesta nova convocatòria i línia de treball de 
LABORA.

La constitució del PATE ve motivada per les 
activitats es desenvolupen dins del projecte 
AVALEM TERRITORI com altres activitats que 
es poden desenvolupar dins del pacte amb in-
dependència de les actuacions de LABORA. En 
l’actualitat les activitats que es desenvolupen 
dins d’aquest pacte són les que es defineixen 
exclusivament dins del projecte o de les activi-
tats del Avalem *Territori finançades pLABORA, 
amb alguns cofinançaments per part de CON-
VEGA.

Una primera tasca va ser la realització d’un 
diagnòstic de la realitat socioeconòmica de la 
comarca la fi de la qual és identificar les neces-
sitats reals d’ocupabilitat dels municipis de la 
Vega Baixa, a fi d’ajustar les futures convoca-
tòries públiques de Polítiques Actives d’Ocupa-
ció que es realitzen des de la Direcció General 

de LABORA. Com a base a l’elaboració d’una 
estratègia d’intervenció dirigida a abordar els 
problemes territorials en matèria d’ocupació 
i desenvolupament es necessita un examen 
complet de la zona objecte d’estudi per a identi-
ficar les seues potencialitats i les seues neces-
sitats, previs al disseny d’aquestes estratègies 
d’ocupació.

Una segona tasca va ser el desenvolupament 
de projectes experimentals: “Plans innovadors 
d’ocupació. Programa emprenedoria Vega Bai-
xa” (convocatòria 2016), “Equips experimentals 
d’ocupació (Triple-E)” (convocatòria 2017). To-
tes dues accions subvencionades pLABORA.

Els integrants del PATE, a través de CONVE-
GA, desenvolupen activitats d’informació per a 
l’ocupació; Tallers d’ocupació, modalitat trans-
versal; Tallers d’inserció laboral;  Plans inte-
grals per a l’ocupació; OPEAS.

Encara que el nivell de desocupació en el ter-
ritori de la Vega Baja s’ha reduït com en altres 
territoris de la província d’Alacant la major part 
dels projectes d’actuació tenen a veure amb la 
millora de l’ocupabilitat, així com amb la quali-
tat del treball.

Hi ha alguns projectes que es desenvolupen en 
el context de la comarca que estan relacionats 
amb els projectes experimentals. Per exemple, 
hi ha un projecte a la comarca liderat per Ori-
uela per a crear i consolidar el clúster agroa-
limentari en col·laboració amb empresaris i 
universitats. En el marc de CONVEGA Es desen-
volupen programes en funció de les necessitats 
detectades. Els agents del PATE apunten que 
“amb el pacte no arribem a tot, i cal donar ser-
vei a tots els municipis”. Sobretot, en localitats 
on no arriben les accions del pacte. Per tant, es 
coordina el pacte amb els municipis que tenen 
menys possibilitats de beneficiar-se de les ac-
cions del pacte, a través d’accions específiques.

2.2. Grau d’autonomia de les Acords i 
Pactes Locals en la definició del contingut 
dels Projectes Experimentals. Relacions 
entre Acord-Pactes, LABORA i Direccions 
Territorials de LABORA

Els continguts i orientació del PATE i els Pro-
jectes Experimentals han sigut definits sobre la 
base de les propostes d’estratègies definides 
en el Diagnòstic consensuades pels actors so-
cioeconòmics del territori. En la convocatòria 
de 2016, en la qual el diagnòstic no estava en-
cara desenvolupat, els agents del PATE apunten 
que s’han negociat els temes generals elegibles 
conjuntament pels PATE amb LABORA amb an-
telació a la convocatòria. En la convocatòria del 
2017, els continguts dels projectes experimen-
tals es van plantejar sobre la base de les pro-
postes d’estratègies definides en el Diagnòstic 
consensuada pels actors, amb consultes prèvi-
es al LABORA.

La definició dels objectius i continguts dels 
Projectes Experimentals sobre la base del Di-
agnòstic Territorial i comptant amb dinàmica 
participativa dels actors del territori atorga un 
valor afegit als projectes. Els objectius de les 
actuacions estan objectivament justificats so-
bre la base de les evidències aportades pel Di-
agnòstic.

Partint del treball iniciat en 2017 amb la rea-
lització del Diagnòstic Territorial de la Vega 
Baja, es van definir les accions estratègiques 
que anaven a ser la referència dels projectes 
experimentals.

El projecte “Plans innovadors d’ocupació. Pro-
grama emprenedoria Vega Baja” (convocatòria 
2016) es planteja els següents objectius: fo-
mentar l’ocupabilitat entre els col·lectius amb 
majors dificultats d’accés al mercat de treball 
a través de l’orientació professional per a l’ocu-
pació, el foment de l’emprenedoria i l’economia 
social i la millora de les competències lingüísti-
ques i digitals, l’acompanyament en les empre-
ses i el seguiment de la inserció.
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En el projecte “Equips experimentals d’ocupa-
ció (Triple-E)” (convocatòria 2017) es defineixen 
els següents objectius: 

- Apoderar a les persones desocupades par-
ticipants des de la perspectiva personal i 
professional.

- Elaborar un itinerari d’inserció personalit-
zat per a cada usuari del programa, inclo-
ent accions d’orientació, formació i auto-
ocupació.

- Donar a conéixer de primera mà quines 
són les competències i habilitats professi-
onals més valorades i requerides actual-
ment entre les empreses

- Mitjançar en el mercat de treball, aconse-
guint la inserció dels participants

- Desenvolupar actuacions en xarxa amb 
diferents entitats dedicades al foment de 
l’ocupació i la formació de col·lectius amb 
especials dificultats d’inserció soci-pro-
fessional.

En conseqüència, la interacció amb LABORA 
(València) i la seua Direcció Territorial ha si-
gut positiva, sobretot a l’hora de dissenyar les 
propostes. S’ha produït un procés d’intercanvi 
d’informació en els quals el PATE ha aportat 
les seues idees i s’ha consultat si s’ajustaven 
les propostes al que LABORA entenien com a 
innovador. Perquè en la convocatòria, segons 
els agents del PATE, no estava clar quin era el 
sentit de la innovació.

2.3. Contingut dels Projectes Experimentals 
i incidència del diagnòstic territorial en 
la conformació, contingut i evolució dels 
mateixos

El Projecte Experimental “Plans innovadors 
d’ocupació. Programa emprenedoria Vega Baja”, 
aprovat en 2016, contempla la implementació 
de diverses accions destinades a la promoció 

socioeconòmica de l’Àrea Funcional de refe-
rència del PATE: la Vega Baja (coincident amb 
la comarca administrativa del mateix nom). Tal 
com s’ha destacat anteriorment, els continguts 
d’aquest pla experimental han tingut un elevat 
grau d’adequació a les necessitats i problemes 
del territori. Després d’un procés de diàleg i par-
ticipació amb els interlocutors socials, es van se-
guir unes línies d’actuació marcades pels agents 
socioeconòmics en funció de les necessitats de-
tectades prèviament en el territori que conforma 
el PATE. El projecte es dirigeix a col·lectius amb 
major dificultat d’accés a l’ocupació (joves, do-
nes, persones amb diversitat funcional, aturats 
del sector de la construcció i serveis, parats de 
llarga durada i majors de 45 anys) i als emprene-
dors. S’articula en els següents eixos d’actuació:

- Pla innovador d’ocupació jove.

- Pla innovador d’ocupació dirigida a aturats 
del sector construcció i serveis.

- Pla innovador d’ocupació dirigida a perso-
nes amb diversitat funcional.

- Pla innovador d’ocupació dirigida a dones 
víctima de violència de gènere.

- Programa d’emprenedoria a la Vega.

El projecte experimental “Equips experimentals 
d’ocupació (Triple-E)”, aprovat en 2017, s’articu-
la a través de 3 projectes concrets:

- VEGA BAJA OCUPACIÓ. Es treballa amb de-
socupats fent-los protagonistes del procés 
de cerca fent que col·laboren entre ells. 
Es desenvolupen els Fòrums d’Ocupació 
(punt de contacte entre els gestors de re-
cursos humans (RH) de les empreses amb 
les persones desocupades); en el Fòrum 
es facilita un contacte directe amb el Ele-
vator Pitch 2 minuts d’entrevista expressa, 
amb currículum. S’articula una fase de po-
nències prèvies, en les quals els RH expli-
quen les capacitats més demandades en 

les seues empreses. 300 persones deso-
cupades i 10 empreses han participat en 
cada Fòrum.

- VEGA BAJA DESENVOLUPAMENT: Marca 
territorial Vega Baixa. Actuacions de crea-
ció de la marca. S’intenta posar el valor el 
sector agroalimentari i fomentar el turis-
me sostenible a la Vega Baixa.

- VEGA BAJA EMPRÉN: Assessorament em-
presarial treballant mà a mà amb l’empre-
nedor. Es facilita el contacte directe amb 
empresaris d’èxit., per a veure com es de-
senvolupa una idea fins a l’èxit.

En definitiva, el fet de disposar d’un diagnòstic 
territorial ha influït en els projectes experimen-
tals d’una manera altament positiva quant al 
contingut dels projectes i al grau de reactivitat/
proactivitat en la proposició dels projectes. El 
diagnòstic ha contribuït a una definició més 
precisa de les estratègies; per exemple, amb 
el tema de la marca territori. El diagnòstic ha 
permés reorientar les antigues actuacions a un 
enfocament innovador i experimental. Es pot 
concloure que l’adequació dels continguts dels 
projectes experimentals a les necessitats i pro-
blemes del territori és elevada.

3. L’AVALUACIÓ COM A APLICACIÓ AL 
TERRITORI

3.1. Problemàtica socioeconòmica del 
territori i canvis recents

El diagnòstic desenvolupat en el marc de l’Acord 
Territorial inclou 24 municipis de la comarca 
del Bajo Segura. La Comarca de la Vega Baja es 
troba situada en l’extrem més meridional de la 
Comunitat Valenciana. Quant als límits, el terri-
tori de la Vega Baja està delimitat al nord amb 
el Vinalopó Mitjà i el Baix Vinalopó a l’est amb el 
Mar Mediterrani i a l’oest i al sud amb la Regió 
de Múrcia, concretament amb les comarques 
del Mar Menor i de l’Horta de Múrcia. En aquest 
àmbit geogràfic destaca el Riu Segura i l’horta 

de la de la Vega Baja del Segura, que es con-
figuren com a eixos vertebradors del territori, 
conferint-li homogeneïtat en les principals ca-
racterístiques, la seua història, costums i situa-
ció econòmica.

Actualment, els sectors productius predomi-
nants en la zona són l’agricultura i indústria 
agroalimentària. En segon lloc, el sector serveis 
associats al turisme, hostaleria, comerç, serveis 
soci sanitaris, logística i en menor mesurada la 
construcció. De manera que les qualificacions 
professionals estan relacionades amb aquestes 
activitats econòmiques. Entre les característi-
ques comunes als llocs de treball generats en 
major número estan la temporalitat i l’escassa 
qualificació requerida.

Entre les possibles activitats emergents d’acord 
amb les característiques del territori, la pobla-
ció resident i la dinàmica del sistema produc-
tiu de la zona, estan la realització d’una bona 
gestió dels recursos existents i les tendències 
del mercat, diversificant les activitats agroali-
mentàries, turístiques,  experiències gastronò-
miques i culturals de qualitat i interrelacionant 
tots els municipis, generant una imatge de mar-
ca territorial.

L’empresariat és un element fonamental per a 
crear llocs de treball i generar riquesa en un 
territori. El teixit empresarial en el territori està 
compost principalment per les pimes i les mi-
croempreses, en les quals existeix un baix grau 
de consciència per la cultura innovadora, així 
com pel treball en xarxa prevalent la cerca d’in-
teressos particulars.

Esmentarem els impactes negatius provocats 
per la crisi econòmica des del punt de vista 
comarcal: la desaparició de teixit empresarial 
dedicat a la construcció i les seues indústries 
associades, les limitacions en les ajudes per a 
la creació d’empreses i impuls d’activitat inno-
vadora, així com el curt finançament que pateix 
la comarca respecte a la resta de territoris que 
conformen la Comunitat Valenciana.
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Respecte als col·lectius poblacionals amb una 
major vulnerabilitat per a la seua reinserció la-
boral en el Bajo Segura es troben els joves, les 
dones, el col·lectiu de diversitat funcional i els 
majors de 45 anys amb baixa qualificació pro-
fessional. Així mateix, indicar que els joves amb 
estudis superiors no tenen problemes d’inser-
ció, però sí de disfunció, ocupant llocs de treball 
no concordes amb la seua qualificació profes-
sional.

D’un altre costat, la crisi ha possibilitat el re-
plantejament del model productiu basat en el 
desenvolupament urbanístic i el turisme resi-
dencial passant a un model de respecte al medi 
ambient, cura i aprofitament dels recursos dis-
ponibles de manera sostenible i conservació 
del paisatge tradicional. A això s’uneix una ma-
jor conscienciació i predisposició per part de les 
entitats locals, empresarials i la ciutadania a 
col·laborar, a dialogar, a consensuar estratègies 
i projectes comarcals dinamitzadors de l’activi-
tat econòmica i social de la Vega Baja. Al seu 
torn, aquesta predisposició al treball conjunt 
com a comarca Vega Baixa permetrà el foment 
i potenciació dels sectors productius predomi-
nants en el territori. 

Així com el desenvolupament d’altres sectors 
emergents i pels quals s’ha d’apostar com són 
l’agricultura ecològica, la transformació agroa-
limentària, la logística de fred, l’agroturisme i 
l’ecoturisme, les indústries culturals i creatives 
entorn als valors de l’horta, el patrimoni cultural 
i monumental, l’energia solar i altres energies 
renovables. Aquests nous potencials jaciments 
d’ocupació ofereixen una solució conjunta a la 
desocupació, la satisfacció de noves necessi-
tats socials i la construcció d’una estructura 
productiva més sostenible per al territori.

De la mateixa manera, una gran fortalesa la va-
luosa és infraestructura existent de les Agèn-
cies de Desenvolupament Local i entitats su-
pramunicipals com CONVEGA, creades amb la 
finalitat de donar impuls a l’economia local i co-
marcal, promoure i desenvolupar una formació 

adequada per a la capacitació dels treballadors 
i afavorir la seua inserció efectiva, donar suport 
a la consolidació i la cooperació entre les em-
preses, i impulsar i gestionar pactes territorials 
d’ocupació entre altres funcions.

Per tot l’exposat, la comarca del Bajo Segura 
s’enfronta a reptes significatius, d’una banda, la 
reorientació del model productiu basat en els 
sectors tradicionals característics del territori, 
l’agricultura i turisme com a activitats amb va-
lor i valorades. És a dir,  amb la generació de 
valor afegit en el desenvolupament de l’agroin-
dústria, turisme, logística i tenint com a màxima 
la qualitat. A més, la Vega Baja necessita adop-
tar una posició més activa davant la innovació i 
la I +D sobre la base d’aquests actius. Reduint la 
dependència del sector de la construcció. D’un 
altre costat, l’adequació de la formació profes-
sional reglada i no reglada en els sectors d’ac-
tivitat clau per a l’economia comarcal, facilitant 
la inserció dels recursos humans en el mercat 
laboral per a la millora de la competitivitat de 
les empreses.

Identificats els sectors productius amb potenci-
al, és necessari el desenvolupament d’infraes-
tructures de suport, impulsades i dutes a terme 
des de la iniciativa pública amb la creació de 
centres tecnològics, l’organització de punts de 
trobada innovadors, així com des de la iniciativa 
privada amb  l’agrupació, associació del teixit 
empresarial del sector amb vista al desenvolu-
pament de projectes col·lectius de col·laboració 
i cooperació.

3.2. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les competències o 
habilitats individuals dels actors (aturats, 
ocupats, directius, etc.) del territori

Els projectes desenvolupats han contribuït a 
la millora de les competències i habilitats dels 
aturats amb majors problemes d’inserció labo-
ral: joves, aturats del sector construcció i ser-
veis, persones amb diversitat funcional, dones 
víctima de violència de gènere. En aquest con-

text, els tècnics han detectat les necessitats en 
el procés d’orientació i s’han derivat a diferents 
actuacions, sobretot de formació. S’han atés 
500 persones de les quals el 31% al final del 
projecte han trobat ocupació. Com a acte-exi-
gència s’ha posat aquest compromís d’inserció.

El programa d’emprenedoria ha contribuït a la 
millora de les competències vinculades a l’em-
prenedoria a través de diverses accions:

- Assessorament per a la posada en pràcti-
ca d’idees emprenedores i projectes em-
presarials.

- Tutorització i suport personalitzat a empre-
ses de nova creació.

- Escola de Joves Emprenedors.

- Concurs d’Idees de Negoci Sostenibles a la 
Vega Baja.

3.3. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de noves activitats 
econòmic-productives o de la millora de les 
existents en el territori

Per part de les administracions locals s’han 
combinat esforços per a fomentar la creació 
de noves activitats, així com per a diversificar 
i desenvolupar les existents. Els beneficiaris 
majoritàriament provenen del sector serveis i 
construcció. 

En aquest context, s’ha realitzat el primer fò-
rum de turisme sostenible buscant diversificar 
el sector, presentant casos de bones pràctiques. 
També amb la indústria agroalimentària.

A través de la marca territorial es busca la ga-
rantia de diferenciació per als sectors produc-
tius enfront d’altres territoris. Es busca “el sen-
timent d’orgull pel territori”. Han participat 83 
agents claus en les diferents dinàmiques parti-
cipatives (248 fotos en el concurs de fotografi-
es). Es registren 900 participacions en total en 

la línia de pertinença al territori amb el tema de 
la marca.

Els usuaris i l’administració visualitzen la ma-
teixa problemàtica i els mateixos objectius. En 
aqueix sentit es pot apunten que hi ha ajust en 
els processos desenvolupats. El bon acolliment 
dels programes ho ha demostrat.

3.4. Contribució dels Projectes 
Experimentals al desenvolupament del 
sector peri-productiu o activitats de suport 
al sistema productiu (empreses de serveis 
avançats, universitats i centres tecnològics, 
de formació i d’investigació, etc.) del territori

Han participat empreses locals importants en 
els cinc fòrums d’ocupació: Orihuela, Dolores, 
Almoradí, Callosa del Segura i novament a Al-
moradí. Això ha tingut un impacte que s’ha po-
gut demostrar amb un seguiment (270 partici-
pants per fòrum).

Els centres de formació també han participat. 
De la branca agroalimentària ha participat un 
Centre de formació per al tema de la marca ter-
ritori i també un Centre superior d’arts i ofici. 
També la Universitat d’Alacant, Universitat Mi-
guel Hernández, el Centre de formació de LA-
BORA d’Oriuela, Torrevieja i Crevillent i els de la 
comarca.

Amb el fòrum de turisme sostenible, l’àgape 
del fòrum el va realitzar l’institut de formació 
(alumnes en pràctiques de l’IES de Los Montes-
inos de l’especialitat de Cuina i Restauració). Els 
alumnes van fer pràctiques en el mateix fòrum 
i s’han creat sinergies molt positives.

3.5. Contribució dels Projectes Experimentals 
al desenvolupament de les xarxes formals 
i informals definitòries del capital social i 
relacional internes i externes al territori

Els projectes experimentals desenvolupats han 
potenciat la creació de xarxes formals i infor-
mals internes al territori. Per exemple, s’han 
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creat xarxes amb associacions, i amb les em-
preses. S’han creat sinergies a través del con-
tacte amb tots els actors, especialment amb 
centres formatius.

S’ha generat identitat de territori. Vinculant la 
cerca d’ocupació amb la protecció de medi am-
bient. S’ha creat una activitat de senderisme en 
la qual s’ha fet un matching entre tècnics, de-
mandants i empreses.

Clarament s’ha augmentat la predisposició cap a 
l’associacionisme. En els Fòrums es van convidar 
als agents clau que eren representants d’entitats, 
associacions, societat civil, sanitat, agricultura, 
etc. No s’ha pogut quantificar l’augment de l’as-
sociacionisme, però s’ha pogut determinar l’aug-
ment de la intensitat de les relacions. De forma 
indirecta, és d’esperar que augmente a l’associa-
cionisme fins i tot en el futur i com a conseqüèn-
cia dels projectes. S’ha desenvolupat el sentit de 
pertinença a la comarca per part de les associaci-
ons i això és un valor molt important.

Tal com s’ha destacat, s’han creat xarxes for-
mals i informals amb diferents actors del ter-
ritori, associacions professionals i no profes-
sionals, teixit empresarial, Universitat Miguel 
Hernández (seu Salesas i EPSO), Parc Científic 
desenvolupant el sentit/orgull de pertinença a 
la comarca.

Quant al desenvolupament de xarxes externes 
al territori s’ha donat en menor mesura, però sí 
que s’han produït. En un dels Fòrums ha parti-
cipat el Consorci de vies verdes de Múrcia, per 
exemple. I s’han creat noves relacions amb ac-
tors d’altres províncies, buscant punts de vista 
en comú. També hi ha hagut interacció amb la 
Marina Alta.

3.6. Contribució dels Projectes Experimentals 
a la generació d’innovacions en el territori

Un dels pols generadors d’innovació s’ha do-
nat en les activitats d’impuls del sector agro-
alimentari. Amb el fòrum de trobades innova-

dores i la participació de la UMH, s’han definit 
els continguts de les jornades amb l’opinió de 
les empreses, seleccionat als ponents sobre 
la base de les demandes. Durant les jornades 
les empreses van resoldre dubtes en el sector 
agroalimentari.

Es pot concloure que la innovació ve donada per 
la nova forma d’involucrar als actors del sector 
alimentari i la importància d’involucrar a la Uni-
versitat, posant en valor la relació amb centres 
experts i amb generadors d’idees.

3.7. Aspectes més nous dels Projectes 
Experimentals del territori

Els aspectes nous dels Projectes desenvolupats 
s’articulen en dos àmbits que es retroalimenten.  
D’una banda, s’ha sabut transformar metodolo-
gies tradicionals d’intermediació i inserció labo-
ral en tècniques i accions innovadores i creati-
ves. D’altra banda, els projectes han contribuït 
a la vertebració del territori i a la unió-cohesió 
d’un nombre ampli d’actors en projectes d’inte-
rés comú per al desenvolupament econòmic i 
laboral del territori.

De forma transversal, el desenvolupament de 
la marca territori ha contribuït a donar valor al 
conjunt d’actuacions, reforçant el procés d’in-
tegració de les característiques i idiosincràsia 
del territori al conjunt d’activitats definides en 
els projectes experimentals, tant en l’ocupació 
en els seus diversos programes: dones, joves, 
diversitat funcional i desocupació en els sectors 
tradicionals, com en les propostes d’emprene-
doria.

4. GRAU DE PARTICIPACIÓ DE SINDICATS, 
PATRONAL I ALTRES ACTORS DE LA SOCIETAT 
CIVIL EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS

Els actors implicats en la definició, execució i 
seguiment dels Projectes Experimentals repre-
senten un nombre ampli de diferents entitats i 
organismes. Al costat dels tècnics de CONVEGA 
i d’altres ajuntaments que integren el PATE, es 

compta amb els representants sindicals d’UGT i 
CCOO, i un nombre ampli d’entitats privades de 
la comarca. La interacció amb sindicats, patro-
nal i altres entitats de la societat civil ha contri-
buït a la fixació dels objectius dels Projectes Ex-
perimentals i al seu desenvolupament. Aquests 
propòsits guarden una elevada relació amb la 
planificació territorial del PATE. El desenvolu-
pament dels treballs tècnics i el seguiment de 
l’execució dels Programes recau sobre CON-
VEGA que actua com a Secretaria Tècnica, di-
fonent les accions als diversos ajuntaments in-
volucrats. Al principi es va realitzar una reunió 
amb tots els agents del desenvolupament local 
i se’ls va explicar les línies de treball perquè re-
dirigiren als col·lectius a les diferents actuaci-
ons dels projectes. Es va elaborar un planning 
de treball que ha sigut itinerant ja que s’ha anat 
al territori.

S’han desenvolupat reunions periòdiques amb 
sindicats i patronal que han enriquit i han do-
nat consens a les propostes, la qual cosa ha 
donat seguretat a l’hora d’executar les accions. 
La pèrdua de COEPA ha sigut un problema en-
cara que no s’ha deixat de tindre contacte amb 
el teixit empresarial. Actualment s’estan realit-
zant gestions per a la incorporació de la CEV i 
UEPAL.

La contribució de la interacció amb els sindi-
cats en la planificació territorial del PATE (fixa-
ció d’objectius dels projectes) ha sigut positiva. 
La relació que guarden aquests objectius amb 
la planificació territorial del PATE en col·labora-
ció amb sindicats es basa fonamentalment que 
es recullen les necessitats reals del territori.

Les àmplies accions de difusió de resultats i 
informació dels projectes, al costat de les di-
ferents convocatòries del Fòrum Ciutadà, eina 
fonamental del PATE oblidada per altres Pactes, 
ha contribuït una positiva valoració dels actors 
locals de la Marina Alta, consolidant el Pacte. 
Un reflex d’aquesta acceptació és la integració 
de nous ajuntaments i entitats des de la creació 
del Pacte.

5. VALORACIÓ FINAL DELS ACTORS DEL 
PATE DELS ASPECTES A MILLORAR EN 
ELS PROJECTES EXPERIMENTALS I DEL 
SEU IMPACTE TERRITORIAL, AIXÍ COM 
REFERÈNCIES A POSSIBLES MILLORES

Els Projectes Experimentals són valorats en ge-
neral com molt positius pels actors del PATE. 
Els programes tenen un rellevant impacte ter-
ritorial, han aprofitat els recursos disponibles i 
han aconseguit els objectius plantejats com a 
millora de competències de col·lectius amb im-
portants problemes d’inserció, suport a les ac-
tivitats existents (agroalimentari) i generació de 
noves activitats, creació de xarxes territorials 
internes i externes, generació d’innovacions. Un 
dels resultats més rellevants dels projectes ex-
perimentals és el creixent paper del Pacte com 
a agent vertebrador i la seua major incidència 
entre els actors locals. El treball coordinat de 
nombrosos agents socioeconòmics per part del 
PATE i els recursos oferits pLABORA potencien 
l’ocupació i l’ocupabilitat en el territori. Així ma-
teix, s’han tingut en compte les singularitats in-
ternes de la Vega Baixa com a àrea d’influència 
territorial, sobretot quant als xicotets municipis. 
El PATE ha permés la participació dels agents 
socioeconòmics i el seu treball com un equip 
cohesionat en benefici del bé comú i l’interés 
general. 

Els impactes dels projectes experimentals po-
den tindre uns efectes potencials a llarg termini 
que no poden evidenciar-se en el moment del 
tancament dels projectes experimentals: re-
ducció de la desocupació, innovacions en els 
sectors agrícola i serveis, millora de la imatge 
de la comarca, orgull de pertinença, generació 
de més activitat emprenedora. Fins i tot, s’han 
contemplat impactes no esperats positius; per 
exemple, a partir dels projectes desenvolupats 
s’està en millors condicions per a optar a altres 
ajudes vinculades als projectes.

Els actors participants assenyalen diversos 
suggeriments per a la millora dels Projectes 
Experimentals:
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- Un primer aspecte millorable és la dura-
da dels Projectes Experimentals. La fina-
lització de les accions a la fi del mes de 
setembre i el seu reinici després de diver-
sos mesos comporta una discontinuïtat i 
resta efectivitat al projecte, afectant el seu 
impacte en el llarg termini. Les actuaci-
ons implementades són interrompudes i 
els contractes dels tècnics finalitzen fins a 
l’inici del següent projecte. Es detecta una 
necessitat que exigeix analitzar com fer vi-
able i sostenible un projecte experimental 
en el temps. Aquesta qüestió és més relle-
vant, quan els projectes es dissenyen amb 
una continuïtat en el temps.

- Els aspectes formals de les convocatòri-
es són millorables: resolució en el mínim 
temps possible, limitació de les despeses 
finançables a despeses de contractació de 
personal.

En relació amb l’opinió dels beneficiaris dels 
Projectes Experimentals, en general estan molt 
satisfets amb les accions realitzades. Per part, 
de CONVEGA i dels tècnics dels projectes s’ha 
implementat un complet procés d’avaluació i 
seguiment de les activitats. Els beneficiaris te-
nen una satisfacció elevada. Els diferents ac-
tors del territori s’han vist involucrats en els 
projectes, millorant la comunicació amb el PATE 
i altres estratègies de visibilitat-comunicació. 

6. VALORACIÓ FINAL DELS AUTORS DE 
L’ESTUDI SOBRE ELS ASPECTES A MILLORAR 
EN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS, SOBRE 
EL SEU IMPACTE TERRITORIAL I SOBRE 
POSSIBLES MILLORES A INTRODUIR EN EL 
DISSENY I EXECUCIÓ DELS MATEIXOS

El PATE Vega Baja ha contribuït de manera sig-
nificativa a la vertebració del territori, potenci-
ant el desenvolupament d’actuacions locals i 
l’impuls d’iniciatives compartides. Les activitats 
implementades estan basades en el consens 
dels diferents actors socioeconòmics i el tre-
ball en xarxa, tant a nivell tècnic com a nivell de 

prenedors de decisions. En el desenvolupament 
dels plans és rellevant la participació conjunta 
de les entitats privades, sindicats, i represen-
tants polítics-tècnics d’ajuntaments i de CON-
VEGA. 

Un aspecte diferencial d’aquest Pacte és la 
seua elevada representativitat territorial amb 
24 ajuntaments-municipis. Al costat d’això, en-
cara que molts no estan formalment integrades 
en el PATE, s’han aconseguit involucrar al teixit 
d’actors locals del territori de diversos àmbits 
(formatiu, empresarial, cultural, sindical, tercer 
sector, social, associatiu). Aquesta densa xarxa 
d’actors és un reflex de l’efectivitat i molt bé fer 
del Pacte. 

La compatibilitat entre la complexitat-amplitud 
del Pacte i la seua positiva evolució té molt a 
veure amb l’existència prèvia d’una estructura 
per al desenvolupament territorial de la comar-
ca a través de CONVEGA. CONVEGA ha sigut, i 
continua sent, un gran referent en el desenvolu-
pament de la comarca, combinant un excel·lent 
equip tècnic amb una àmplia cultura dinàmica 
i participativa. 

Els Projectes Experimentals s’han enfocat a 
propostes estratègiques molt interessants 
identificades en el Diagnòstic Territorial. A di-
ferència d’altres projectes d’altres pactes, no 
s’observa indici d’improvisació i els projectes 
del PATE s’han dissenyat amb un enfocament 
de continuïtat com a projectes per a consoli-
dar-se a llarg termini.

En relació al PATE i al disseny i execució dels 
Projectes Experimentals suggerim algunes 
millores. La durada dels plans desenvolupats 
comprén diversos mesos i no és contínua al 
llarg de l’any. El personal contractat per a la 
seua implementació acaba la seua vinculació 
amb el PATE després de la seua finalització i 
les accions són interrompudes fins a l’inici de 
la següent anualitat. En conseqüència, el Pro-
jecte ofereix una sensació de discontinuïtat que 
afecta a la seua efectivitat en una dimensió de 

llarg termini. Durant aqueix temps els tècnics 
de CONVEGA realitzen un cert control i segui-
ment. Els beneficiaris dels programes perceben 
aquestes discontinuïtats en el projecte de ma-
nera negativa. Al costat d’això, s’hauria de fle-
xibilitzar les despeses finançables per a poder 
incorporar els serveis d’empreses especialitza-
des del territori en els projectes desenvolupats.

Amb independència de les àrees de millora que 
es puguen determinar sobre la base de l’ex-
periència dels tots dos projectes experimentals, 
aquests posen de manifest l’elevada oportuni-
tat dels mateixos com a mecanisme de trans-
formació, adaptació i desenvolupament de les 
dinàmiques d’ocupació i de la producció.

La capacitat demostrada per part del PATE 
d’improvisar per a afrontar i superar els aspec-
tes que han pogut operar a contra corrent en 
l’aplicació dels projectes sobre el territori, de-
mostren la necessitat, acceptació i consolidada 
demanda dels programes de suport a la innova-
ció. Aquestes dues primeres experiències han 
servit per tant no solament per a contribuir a 
la vertebració del territori i per al desenvolupa-
ment d’activitats noves, que han sigut l’objecte 
de les propostes, sinó que també han possibili-
tat la validació dels programes experimentals 
com un model de suport al canvi i al desenvo-
lupament que aportat el suficient know-how  i 
que ha de servir com a esperó per a la contínua 
millora tant de la convocatòria com de les pro-
postes elaborades pels beneficiaris.
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Fitxa dels Projectes Experimentals del PATE Vega Baja

Títol Projecte Experimental Plans innovadors d’ocupació - Programa d’emprenedoria Vega 
Baja

Data Novembre 2016 – Setembre 2017

PATE Pacte Territorial pel Desenvolupament Local dels Municipis de la 
Costa de la Vega Baja.

Municipis participants Ajuntaments d’ Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, 
Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Coix, Daya Nueva, 
Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, la Granja de Rocamo-
ra, Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos, Orihuela, el Pilar 
de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, 
Sant Miguel de Salinas.

Objectius Fomentar l’ocupabilitat entre els col·lectius amb majors dificultats 
d’accés al mercat de treball a través de l’orientació professional 
per a l’ocupació, el foment de l’emprenedoria i l’economia social i la 
millora de les competències lingüístiques i digitals, l’acompanya-
ment en les empreses i el seguiment de la inserció.

Línies d’actuació Tutoritzacions individualitzades
Accions Grupals de Cerca Activa d’Ocupació
Accions de millora de les competències clau per a l’ocupació.
Assessorament per a la posada en pràctica d’idees emprenedores 
i projectes empresarials
Tutorització i suport personalitzat a empreses de nova creació
Escola de joves emprenedors
Concurs d’Idees de Negoci Sostenible a la Vega Baja

Entitat coordinadora CONVEGA

Títol Projecte Experimental Vega Baixa Empra: Equips Experimentals d’Ocupació (Triple–E

Data Octubre 2017- Setembre 2018

PATE Pacte Territorial pel Desenvolupament Local dels Municipis de la 
Costa de la Vega Baja.

Municipis participants Ajuntaments d’ Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, 
Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Coix, Daya Nueva, 
Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, la Granja de Rocamo-
ra, Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos, Orihuela, el Pilar 
de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, 
Sant Miguel de Salinas. 

Objectius Apoderar a les persones desocupades participants des de la pers-
pectiva personal i professional
Elaborar un itinerari d’inserció personalitzat per a cadascun dels 
usuaris del programa, incloent accions d’orientació, formació i au-
toocupació
Donar a conéixer de primera mà quines són les competències i ha-
bilitats professionals més valorades i requerides actualment entre 
les empreses
Mitjançar en el mercat de treball, aconseguint la inserció dels par-
ticipants
Desenvolupar actuacions en xarxa amb diferents entitats dedica-
des al foment de l’ocupació i la formació de col·lectius amb especi-
als dificultats d’inserció soci-professional

Línies d’actuació Posada en marxa de la Triple–E
Tècniques del coaching
Desenvolupament de tutories individualitzades
Seminaris d’ocupació relacionats amb les estratègies de cerca 
d’ocupació i presentació de candidatures 

Entitat coordinadora CONVEGA
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