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1. PREÀMBUL/INTRODUCCIÓ
1.1. PREÀMBUL
El Pla Estratègic d'Ocupació Local (PEOL), elaborat pel Consell Insular de Menorca, parteix d'una visió
insular de l'ocupació. Aquest, és fruit d'una diagnosi socioeconòmica de la situació actual de Menorca, on
hi trobem un mercat de treball centrat principalment en el sector terciari, amb el turisme com a punta de
llança.
La vocació del Pla és millorar el paradigma de l'economia local, el qual s'enfoca bàsicament en el turisme.
En aquest sentit, es vol apostar cap a altres sectors emergents, o previsiblement necessaris en el futur,
com ara les energies renovables, els cicles de l'aigua, les noves tecnologies i l'atenció a les persones.
No es pot entendre aquest pla sense la col·laboració de l'administració amb els sectors productius de
Menorca, amb l’objectiu de crear aliances per una millor dinamització econòmica i amb la presentació
d’una oferta formativa que respongui a les seves necessitats actuals del mercat de treball.
Són molts els aprenentatges que ens ha deixat la situació viscuda, arran de la pandèmia de la COVID-19,
entre elles que la formació i la resiliència són factors clau per afrontar els reptes de futur.
Menorca, com a Illa Reserva de la Biosfera, té una llarga trajectòria en l'aplicació de polítiques enfocades a
fer un ús racional i sostenible dels recursos. Aquest Pla és una mostra més de l’ús racional i sostenible dels
recursos, aquest cop, enfocat a accions formatives que responguin a les necessitats actuals i futures; a tall
d’exemple parlem de formació en matèries com l'energia, els residus, l'aigua i l'atenció a les persones, visió
que recull l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
Cal destacar, també, que la voluntat del Pla és mantenir i recuperar el talent que va emigrar per manca
d'oportunitats a la nostra Illa.
Vull agrair, especialment, a totes les entitats, associacions i agents socials que han col·laborat per fer
possible la redacció d'aquest Pla.
Natividad Benejam Bagur
Directora Insular d’Ocupació, Innovació i Cooperació Local
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1.2. INTRODUCCIÓ
El present Pla Estratègic d’Ocupació Local (en endavant, PEOL) és l’instrument a través del qual definim les
estratègies del nostre territori i les accions a desplegar en els propers anys, comptant amb la implicació de
diversos agents clau per tal d’afavorir un desenvolupament econòmic i social alineats amb l’Agenda 2030.
El camí a seguir és acostar-nos a una Europa més intel·ligent, més ecològica i més social (entre d’altres
fites) i vers aquestes tres fites, es proposen alguns projectes que les impulsin, les hi donin suport i les
adobin per al seu creixement. Així mateix, els eixos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
són 5 i en anglès tots comencen amb la lletra «P»: persones, prosperitat, pau, planeta, aliances
(partnership). D'aquesta manera, tant l'Agenda 2030 com els ODS han influït en el desenvolupament del
PEOL, atès que han estat treballats de forma transversal.
Inicialment es va invertir molt de temps en detectar les problemàtiques existents en la nostra illa. Arran de
la diagnosi feta, s'han fixat els objectius estratègics en un marc de sostenibilitat, innovació,
desestacionalització de l’activitat econòmica, equitat i visió de gènere.
En termes generals, l’objectiu del PEOL és participar en la dinamització de l’economia local, mitjançant una
oferta formativa que respongui a les necessitats actuals i futures dels sectors productius, i aconseguir un
creixement econòmic sostenible a l’illa de Menorca.
Alguns dels documents que han resultat útils per definir correctament les línies estratègiques a seguir en
matèria de polítiques actives en el marc de la COVID-19 han estat els següents:
- El “Pla de Reactivació i Transformació Econòmica i Social de les Illes Balears”, el qual promou a través del
seu Eix 9 una ocupació de qualitat, formació i desenvolupament empresarial’.
- El “Pla de Xoc per a l’Ocupació de les Illes Balears” el qual parteix de 6 eixos que abasten tots els àmbits
d’actuació de les polítiques actives d’ocupació.

EIX
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PLA DE XOC

PEOL

1

Contractació pública

Desenvolupament de les PAO

2

Estímul empresarial

Emprenedoria

3

Ocupació

Desenvolupament de les PAO

4

Formació

Adequació de la formació ocupacional

5

Orientació

Orientació laboral

6

Modernització

En poques paraules, el document que es presenta afavorirà la reconstrucció del mercat laboral de la nostra
illa, el qual tindrà com a finalitat fer un ús racional i sostenible dels recursos existents al nostre territori i
potenciar-los per a contribuir, així, al desenvolupament de cada sector. Així les coses, ens trobem davant
del resultat d’un procés de treball conjunt entre les diverses administracions i els actors socials i
econòmics del territori.
L'àmbit territorial analitzat és, doncs, el context insular en el seu conjunt. Per tant, no s'ha realitzat un
anàlisi concret per cada municipi del territori atès que aquests ja disposen del seu PEOL particular. A partir
d'aquí, s'ha impulsat la creació de la Xarxa d'Agents de Desenvolupament Local de Menorca amb la
finalitat de crear sinergies, establir aliances i enfortir cada PEOL amb les fortaleses i oportunitats de la
resta de plans estratègics de l’illa.
Els objectius plantejats en la fase de diagnosi del Pla estratègic han estat:


Obtenir una diagnosi socioeconòmica del territori analitzat.



Identificar els principals reptes als quals s'ha d'afrontar Menorca.



Aconseguir la participació de diversos agents socials en l'elaboració del Pla.



Consensuar i definir un pla d'acció en el marc de les línies estratègiques, determinar els
recursos necessaris per a la seva execució i identificar els agents que portaran a terme la seva
implementació.
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2. OBJECTIUS
2.1 OBJECTIU GENERAL
En termes generals, el document que aquí es presenta té l'objectiu de col·laborar en la dinamització de
l’economia local, en línia amb l’Agenda 2030, per tal de desestacionalitzar el turisme i aconseguir un
creixement econòmic sostenible i de futur per a l’illa de Menorca, recuperant el talent que va emigrar per
manca d’oportunitats. Des del Consell Insular de Menorca s'ha apostat per treballar en la línia dels ODS:
Menorca és illa pilot de l’Agenda Urbana; és destí gastronòmic de la Unió Europea i, a més, està en procés
de descarbonització i transició verda vers les energies renovables (Green New Deal). En aquest sentit,
alguns sectors productius també estan apostant per una economia local més sostenible. Així doncs, es
parla de col·laborar en la dinamització de l’economia local perquè es pretén construir ponts, establir
aliances, obrir processos de comunicació fluida entre el sector productiu i el CIM per tal de treballar junts
vers la preparació dels treballadors de l’avui i pel demà. El nostre objectiu principal en tot aquest procés de
col·laboració i coordinació és facilitar una oferta formativa que respongui a les necessitats actuals dels
sectors productius, esforçant-nos per promoure la formació necessària en aquells sectors de més difícil
cobertura, creant nous centres de formació vinculats a sectors més innovadors com ara les energies
renovables i les noves tecnologies.

2.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS


OE1. Promoure accions formatives que responguin a les necessitats actuals del mercat de treball:
energies renovables i tractament de residus entre d'altres.



OE2. Millorar la gestió de les accions formatives fomentant la coordinació entre administracions a
través de la xarxa d’AODL i oferir així un millor servei al ciutadà.



OE3. Promoure la inserció laboral dels col·lectius prioritaris i vulnerables, implicant els orientadors
laborals, intermediadors i tècnics de tutorització per l’autoocupació.



OE4. Fomentar la creativitat, la innovació, l'emprenedoria i el suport als nous talents emergents.



OE5. Participar del procés de desestacionalització del turisme impulsant la formació de la població
en sectors d’ocupació diversificats.



OE6. Impulsar la col·laboració entre l’administració pública i el sector privat en matèria d’ocupació
i formació, pràctiques en empreses, formació dual, etc.



OE7. Atreure viatgers responsables i respectuosos amb el medi ambient oferint un entorn
sostenible i cuidat



OE8. Potenciar els serveis d’orientació laboral que tenim a Menorca entre la població jove i major
de 30 anys fent actuacions per a donar a conèixer el servei.
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OE9. Promoure les acreditacions necessàries que donin resposta a les necessitats del mercat de
treball i, quan no sigui possible la seva acreditació, cercar espais alternatius mitjançant convenis de
col·laboració, cessions del dret d’ús d’espais singulars, etc.



OE10. Requalificar les persones desocupades per millorar la seva reinserció en el mercat de treball.



OE11. Avançar en la millora i la transformació del model econòmic, en la modernització de
l’administració i en l’adaptació de persones treballadores davant d’un mercat laboral en canvi.



OE12. Millorar l’ús de les TIC entre les persones que assisteixen als diferents serveis i accions del
Departament d’Ocupació.



OE13. Dur a terme una bona gestió dels recursos que es caracteritzi per ser sostenible i afavorir
l’economia circular.



OE14. Treballar per prevenir o bé reduir l'impacte del canvi climàtic, així com també millorar la
resiliència.



OE15. Oferir accions formatives de qualitat seguint els protocols de la ISO 9001-2015

3. METODOLOGIA
3.1. ANÀLISI DOCUMENTAL I FONTS D’INFORMACIÓ QUANTITATIVES
Les fonts emprades per a l’elaboració del treball són les següents:


Documental i quantitativa
a. IBESTAT
b. OTIB
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Qualitativa

c. Enquestes al sector empresarial per a obtenir informació qualitativa. Aquestes enquestes
es realitzaren a través d’un formulari de Google el qual va ser enviat a PIME, CAEB,
ASCOME, ASHOME, Cambra del Comerç, Centre BIT i Fundació Foment del Turisme.
d. Participació en el Fòrum Menorca Illa Jove.
e. Reunió amb polítics i/o tècnics del Consell Insular de Menorca que treballen en diferents
àrees però que afecten a l’economia i al futur laboral de Menorca; Ocupació i Habitatge,
Economia i Territori, Medi Ambient, Turisme, Cultura i Patrimoni.
f.

Entrevistes a agents del Tercer Sector perquè tenen una visió més propera a la realitat dels
treballadors (especialment en col·lectius vulnerables), alhora que coneixen el teixit
productiu, l’Agenda 2030 i ens poden il·lustrar en la recerca de futur laboral per a
Menorca.

DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA UTILITZADA EN LA REDACCIÓ DEL PEOL
Des d'una vessant metodològica, s'han utilitzat tant tècniques quantitatives (fonts d'informació estadística
de l'IBESTAT i l'OTIB) com qualitatives (enquestes i entrevistes). Tanmateix, també s'ha comptat amb la
participació d'agents públics (representants polítics i tècnics en la matèria tractada) i privats (associacions
de col·lectius). La metodologia utilitzada pretén ser participativa, establir sinergies, construir coneixement,
implicar diversos actors en la proposta del Pla, orientada a resultats tal com vol fer la UE en les polítiques
de cohesió de 2021-2027, per tal que el procés de disseny del PEOL sigui obert i dinàmic.
Participativa: Des del Consell Insular de Menorca s’ha creat la xarxa d’AODL per tal d’establir sinergies,
compartir informació i ajudar-nos a no duplicar la feina de recerca de dades, entrevistar actors clau, etc.
Hem mantingut reunions amb diferents associacions d’empresaris per a treballar conjuntament. L'objectiu
és construir una manera de treballar coordinada que simplifiqui la feina i faciliti la informació a la població.
Sinèrgica: S'han analitzat els diversos projectes que s'impulsen des d'altres departaments del Consell
Insular per tal d'obtenir informació i una visió de conjunt en l'àmbit territorial de Menorca. En aquest
sentit, hi ha hagut una coordinació amb el Departament de Cultura per acreditar espais i formacions
vinculades al Patrimoni Cultural (Construcció de Pedra en Sec i zones BIC). També s'ha treballat amb l'àrea
de Joventut a través del Fòrum Menorca Illa Jove per conèixer la realitat dels joves menorquins en matèria
d'ocupació i formació. Amb el Departament de Medi Ambient s'ha valorat la viabilitat de crear un aula de
formació a Milà per promoure formació en renovables i tractament de residus. S'han detectat altres
necessitats com ara crear un aula de formació específica en noves tecnologies a SILME, impulsar formació
en agricultura ecològica a Sa Granja, així com en tractament d'aigua a ABAQUA.
Construcció de coneixement: l’equip d’AODL del Consell Insular es reuneix setmanalment per a treballar
de forma conjunta, compartir resultats i analitzar les fites que es volen assolir. Amb la resta d’AODL de
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Menorca es convoca una reunió mensual per a reflexionar plegats sobre el futur dels municipis en
particular, i adquirir una visió de conjunt. Aquesta Xarxa també funciona com espai on compartir materials
per fer el PEOL, informació obtinguda en entrevistes o enquestes amb actors clau, etc.
Implicativa: Abans d’entrevistar o enviar enquestes als actors clau, s'ha fet un primer contacte per telèfon
per tal d’exposar-los en què consisteix el PEOL i la importància de la seva participació en el mateix. Quant
a les entrevistes, s'han portat a terme en espais que faciliten una conversa oberta i espontània, tot i tenir
clars els objectius de la informació que es volia obtenir en cadascuna d’elles.
Com a eines de treball, s'ha fet ús de la metodologia DAFO la qual permet aplicar, en posterioritat, la
metodologia ZOPP. S'han creuat les dades obtingudes de les diferents fonts d’informació documental i, a
partir d'aquí, s'han pogut extreure els punts forts i febles dels diferents sectors productius de la nostra illa.
S'ha revisat el mapa d’actors clau realitzat en l’anàlisi de necessitats formatives per tal d’analitzar aquells
actors que realment poden aportar informació rellevant en la construcció del PEOL. En el mapa d’actors es
pot observar el seu poder en el mercat de treball, si és fàcil o no la seva accessibilitat, i quina és la via de
comunicació/participació més adient en cada cas.

En aquest sentit, s'ha considerat més adient

l'enfocament cap a les associacions d’empresaris, el tercer sector i responsables polítics per a descobrir les
estratègies d’ocupació a curt, mig i llarg termini.
Mapa d'acostament als ODS:

3.2. SISTEMA DE PARTICIPACIÓ DEL PEOL
El sistema de participació utilitzat en l'elaboració del present pla estratègic és el següent:


Enquestes als actors clau del territori per a obtenir informació qualitativa. Es va realitzar un primer
contacte telefònic per presentar el contingut del PEOL i posar de manifest la importància de la
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seva participació en el mateix. Les enquestes s'han enviat a través d'un formulari de Google a
PIME, CAEB, ASCOME, Cambra del Comerç, ASHOME, Fundació Foment del Turisme i Fundació Bit.


Reunió amb polítics i/o tècnics del Consell Insular de Menorca que treballen en diferents àrees
però que afecten a l’economia i al futur laboral de Menorca. Els departaments implicats han estat
Ocupació i Habitatge, Economia i Territori, Mobilitat, Medi Ambient, Turisme, Cultura i Patrimoni.



Entrevistes al Tercer Sector perquè tenen una visió més propera a la realitat dels treballadors (en
especial als col·lectius vulnerables), alhora que coneixen el teixit productiu, l’Agenda 2030 i ens
poden il·lustrar en la recerca de futur laboral per a Menorca.



Assistir a altres fòrums com Menorca Illa Jove, grups de participació municipals com el de
Ciutadella, grup impulsor de l’Agenda Urbana de Menorca, taula de participació dels pagesos de
Menorca, etc...

3.3. MAPA D’ACTORS QUE INTERVENEN EN L'ÀMBIT DE L'OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT
AL TERRITORI. JUSTIFICACIÓ.

Nom actor

Tipus

Perquè implicar-lo?

Sistema de
participació

CAEB

Associació
d’empresaris

PYME

Associació De petits i Es un sector estratègic Enquesta
mitjans empresaris les empreses
Google docs

ASHOME

Associació Hotelera Es un sector estratègic Enquesta
de Menorca
pel turisme
Google Docs

via

ASCOME

Associació de
comerciants

via

CAMARA DE
COMERÇ DE
MENORCA

Representen el
Té un abast molt
comerç, la indústria i important
navegació

Fundació Foment del Fundació
Turisme
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Es un sector estratègic Enquesta
les empreses
Google docs

Observacions

Es un sector important Enquesta
per l’ocupació
Google docs

via S'ha realitzat una
enquesta perquè les
dades que podien
aportar
són
via
bàsicament
qualitatives.

Enquesta
Google docs

via

Promouen el
Enquesta
desenvolupament del Google docs
turisme, fomenten i
impulsen nous negocis
(=nous nínxols de
feina)

via

Centre BIT Menorca Centre d’Innovació
tecnològica

Detecten necessitats Enquesta
en Noves tecnologies Google

Creu Roja

Tercer Sector

Detecten necessitats Entrevista
formatives pels
col·lectius vulnerables

Caritas Menorca

Tercer Sector

Detecten necessitats Entrevista
formatives pels
col·lectius vulnerables

Paula Ferrando

DI Habitatge

Està fent un PLA
d'habitatge tipus
EDUSI

Reunió
per
a Participam en el
establir sinergies grup
motor
de
l’AUM 2030

Francisca Teixidor i DI Ordenació
Verónica Llufriu
turística i DI
Ordenació del
territori

Impulsen projectes
Entrevista
per a renovar el
turisme més d’interior
i rural

Damià Moll

DI Urbanisme/
Transport

Renovació del
transport públic

Entrevista

Carol Cerdà i Pilar
Carrasco

DI Benestar Social/
centres majors i
discapacitat, DI
Centre menors

Necessiten molt de
personal format

Entrevista

Departament Medi DI Medi Ambient i
Ambient
Projectes
Sostenibles
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via

Impulsen projectes
Reunió de treball
per a ampliar el parc
de creació d’energies
renovables i pel
tractament de residus

Coordinació de la
informació a través
de les direccions
insulars

PART 1. DIAGNOSI TERRITORIAL
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4. BREU RESUM HISTÒRIC QUE INCLOGUI LES ACCIONS EXECUTADES AL TERRITORI
EN ELS DARRERS ANYS EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC,
OCUPACIÓ I FORMACIÓ, EMPRENEDORIA I ALTRES.
ÀMBIT TERRITORIAL

ACCIÓ EXECUTADA

PERÍODE D’EXECUCIÓ

MENORCA

Programa de processos d’inserció per a 2015
l’ocupació de col·lectius vulnerables (persones
en risc d’exclusió social i dificultats especials
d’inserció laboral) (PI31/14)

MENORCA

SOIB Visibles

MENORCA

Programa de processos d’inserció per a 2016
l’ocupació de col·lectius vulnerables (persones
en risc d’exclusió social i dificultats especials
d’inserció laboral) (PI33-15)

MENORCA

SOIB Visibles (CLM-063/16)

MENORCA

SOIB Jove Formació i Ocupació (GJ-031/2015) 2015-2016

MENORCA

SOIB convocatòria col·lectius vulnerables

2015-2017

MENORCA

SOIB Formació per a desocupats

2016-2018

MENORCA

SOIB Jove Formació i Ocupació (PMGJ-17/16) 2016-2017

MENORCA

SOIB Formació i Ocupació (PMM-27/16)

2016-2017

MENORCA

SOIB AODL (30/16)

2016-2017

MENORCA

SOIB JOVES QUALIFICATS (CLJQ-035/16, CLJQ 2016-2017
(2ª)-006/16)

MENORCA

SOIB VISIBLES 2017

MENORCA

Programa SOIB JOVE Itineraris Integrals 2017-2018
d’Inserció de joves en risc d’exclusió social i
amb dificultats especials d’inserció laboral

MENORCA

Programa d’Itineraris Integrals d’Inserció de 2017-2018
col·lectius amb especials dificultats d’inserció
(PI27/17)
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2015

2016

2017

MENORCA

SOIB Jove Formació i Ocupació (SJ-FO-016/17) 2017-2018

MENORCA

SOIB Formació i Ocupació (S30-FO 029/17)

2017-2018

MENORCA

SOIB AODL (13/2018)

2017-2018

MENORCA

SOIB Dual Sectors Estratègics (FDS-29/2017)

2017-2018

MENORCA

SOIB JOVES QUALIFICATS (SJ-QEL 62/17, SJ- 2017-2018
QEL (2ª)-15/17)

MENORCA

SOIB Formació per a desocupats

2017-2019

MENORCA

SOIB Formació per a ocupats

2017-2020

MENORCA

SOIB VISIBLES 2018

2018

MENORCA

SOIB Formació per a desocupats

2018-2020

MENORCA

SOIB Jove Formació i Ocupació (SJ-FO-09/18) 2018-2020

MENORCA

SOIB Formació i Ocupació (S30-FO-16/18)

2018-2020

MENORCA

SOIB JOVES QUALIFICATS (SJ-QEL 33/2018)

2018-2019

MENORCA

SOIB Dona 2018-2019

2018-2019

MENORCA
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amb dificultats especials d’inserció laboral
(PIJOVE 12/18)
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2019-2021
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01/2019)

MENORCA

SOIB Formació i Ocupació (PM 14-02/2019)

2019-2021
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SOIB Formació i Ocupació (PM 14-03/2019)

2019-2021
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MENORCA
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MENORCA

SOIB DESENVOLUPAMENT LOCAL (DL-21/19) 2019-2023

MENORCA

Programa SOIB JOVE Itineraris Integrals 2021-2022
d’Inserció de joves en risc d’exclusió social i
amb dificultats especials d’inserció laboral
(PIJOVE 10/20)

MENORCA

Programa d’Itineraris Integrals d’Inserció de 2021-2022
col·lectius amb especials dificultats d’inserció
(PI21/20)

MENORCA

SOIB Formació per a desocupats

2021-2023

5. DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA
5.1 ANÀLISI TERRITORIAL
DELIMITACIÓ
Segons la seva ubicació i entorn, l’illa de Menorca forma part de l'arxipèlag balear, té una extensió de 701
Km2 i es troba ubicada en el mig del Mediterrani Occidental. De fet, és el territori espanyol més oriental
atès que és el primer lloc on surt el sol i el primer on es pon.
Figura 5.1.1. Mapa de les Illes Balears i detall de l’illa de Menorca.

Font:Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

Menorca compta amb una superfície total de 69.475 ha (694,75 km2), que representa un 13,94% del total
de les Illes Balears.
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Està composta de 8 municipis i Ciutadella de Menorca és el més gran amb quasi un 27% del total de la
superfície de Menorca. El segueix Es Mercadal, Maó i Alaior. En contra, el municipi més petit és Es Castell,
que només té un 1,66% de la superfície total de Menorca.
Taula 5.1.1. Superfície de Menorca per municipis.

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

Pel que fa a la longitud de l’illa, Menorca té uns 430 km lineals entre l’illa i els illots que formen part
d'aquesta.
Taula 5.1.2. Longitud de Menorca comparada amb la longitud de les Illes Balears.

Font:Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

A la Taula 5.1.3 es presenten els índexs de densitat de població per municipi i per als anys 2007, 2010,
2015 i 2019. Es Castell és clarament el municipi de Menorca amb una densitat de població major pel que fa
a la densitat de població sense tenir en compte el sòl edificat. Això és pel fet que el municipi d’Es Castell és
molt petit territorialment, però el seu nucli urbà és similars a altres municipis que tenen més superfície.
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Taula 5.1.3. Índex de densitat de població

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

CARACTERITZACIÓ
Menorca es troba separada de la seva illa germana més propera, Mallorca, per un canal denominat Canal
de Menorca. La distància més curta entre les dues illes és de 18 milles des de Cap d'Artrutx a Capdepera. I
la distància entre els dos ports més importants del Canal (Alcúdia i Ciutadella) és de 33 milles.
Des del punt de vista físic, Menorca constitueix un territori de relleus suaus i horitzontals, amb una alçada
màxima de 357m (El Toro). L'illa pot dividir-se en dues parts des d'un punt de vista geològic: la Tramuntana
al nord i el Migjorn a sud. Al nord es localitzen les restes erosionades de relleus paleozoics i mesozoics,
plegats i articulats per un sistema de falles que configura una costa rocosa amb penya-segats. Es tracta de
la zona amb les majors altures de l'illa. La meitat sud està separada de la meitat nord per una línia de
fractura que s'estén des de Maó fins a Cala d'Algaiarens. El Migjorn està constituït per una plataforma de
materials helvecienses-tortonià de caràcter horitzontal i amb altures menors.
Les dues unitats morfo-estructurals en què es divideix l’illa ofereixen la possibilitat de trobar una
representació de quasi tots els hàbitats propis del Mediterrani. La regió de Migjorn està composta per
abundants barrancs, mentre que a la de Tramuntana abunden les zones humides integrades per basses,
aiguamolls, llacunes i s’ Albufera des Grau, com a zona humida més important i característica de Menorca.
També cal destacar l’existència d'illots, sistemes dunars, coves, platges, penya-segats costers, etc. Els
barrancs són excavacions característiques de la plataforma de Migjorn que poden arribar a tenir uns
quants quilòmetres de longitud i unes parets de més de 50 m d’alçada. Aquestes zones es converteixen en
llocs de gran valor ambiental i paisatgístic. S’hi concentren unes 220 espècies, de les quals 26 són
endèmiques. En total existeixen entre 35 i 40 barrancs, encara que tan sols una dotzena sobrepassen els
tres quilòmetres de longitud. L’origen d’aquestes formacions resideix en la confluència de tres processos: l’
acció excavadora de les aigües corrents, els moviments tectònics i les variacions del nivell del mar
Mediterrani.
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Figura 5.1.2. Costa nord (esquerra) i costa sud (dreta)

Patrimoni cultural
Menorca és un veritable museu arqueològic a l’aire lliure amb un patrimoni excepcional que cada cop rep
més visites d’amants de la cultura.
L’arqueologia de Menorca s’ha fet valer amb la candidatura a Patrimoni Mundial de la Humanitat
“Menorca Talaiòtica” presentada a la UNESCO, una selecció de jaciments representatius de l’illa. És un
conjunt d’enorme valor històric, tant per la tècnica de construcció com per la singularitat. A més, aquestes
construccions

són

l’únic

rastre

de

l’arcaica

societat

mediterrània

que

residia

a

l’illa.

La denominació de la candidatura «Menorca talaiòtica» prové d’un dels monuments més característics de
la prehistòria insular: la torre o talaiot. Aquesta és la construcció més abundant a Menorca, amb més de
300 versions, i els investigadors encara debaten sobre la seva funcionalitat.
Figura 5.1.3. Taula (esquerra) i Naveta (dreta)

Per altra banda, Menorca té la tècnica de construcció en sec amb la pedra sense desbastar del terreny,
considerada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. És una tècnica que s’utilitza bàsicament per
parcel·lar el terreny, amb les conegudes parets seques, i per construir diferents elements d’ús ramader,
com ara la barraca, el pont, el boeret, el corral, els encadenats i l’aprés; encara que les més
característiques per la monumentalitat d’alguns exemplars que encara avui es conserven arreu del territori
illenc són la barraca i el pont.
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Una menció especial mereixen els clapers, molt abundants a l’illa. El claper és l’amuntegament de les
pedres que el pagès va recollint en una tanca per poder-la llaurar amb facilitat i, després, poder-la cultivar.
Els clapers no es poden considerar construccions de pedra seca pròpiament dites, però en l’intent del
pagès de donar-los una utilitat ramadera és on trobaríem l’origen dels ponts i les barraques.

Infraestructures de comunicació i transport
Menorca compta amb un aeroport que dóna servei a tota l’illa i es troba situat al municipi de Maó.
L'aeroport va registrar el seu màxim nivell en 2001, quan va batre el seu propi rècord quant a moviment i
arribada de passatgers, aconseguint gairebé els 3 milions, mentre durant els anys 2002, 2003, 2004 i 2005
va sofrir una lleu reducció de passatgers, recuperant-se en 2006 i 2007, en aquest últim any va aconseguir
la seva segona cota màxima tant en moviments com en nombre de passatgers. En l'inici de la crisi
econòmica, entre l'any 2008 i 2009, es va reduir notablement el volum de passatgers, que va tornar a pujar
en 2010, 2011 i 2012, aconseguint l'agost d'aquest últim any el màxim històric de passatgers en aquest
mes. Avui dia l'aeroport acull unes bones perspectives de creixement durant els mesos d'estiu, però
l'estacionalitat continua sent el principal problema, amb mínims de fins a 50.000 passatgers al gener, a
màxims que arriben a més de mig milió de passatgers a l'agost, la qual cosa reflecteix les grans diferències
que existeixen entre la temporada baixa i la temporada alta.
L’illa també compta amb dos grans pots comercials: el Port de maó i el Dic de Ciutadella. El port de Maó,
situat en la costa est de l'illa de Menorca, és un dels ports naturals més grans del món després de Pearl
Harbour, Nova York, Portsmouth, Sídney, etc., amb més de sis quilòmetres de longitud. Situat
estratègicament en el centre del Mediterrani occidental, al llarg dels segles ha estat motiu de conquestes i
reconquestes de l'illa per part de les principals nacions europees. Actualment, combina una funció
turística, amb l'arribada de nombrosos creuers durant tot l'any, i una funció industrial, albergant una zona
de descàrrega de materials diversos que proveeixen als habitants de l'illa.
El port de Ciutadella està situat a l'oest de l'illa de Menorca. Aproximadament té una longitud de 1.170
metres i una amplària d'entre 110 a 15 metres, depenent del tram. En aquest port, fins l’any 2011, calaven
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els vaixells de passatgers i càrrega que uneixen l'illa de Menorca amb Mallorca i Barcelona. Uns dels
problemes que té el port de Ciutadella són les *rissagues, les quals es propaguen per causes
meteorològiques determinades com ara els vents forts en la troposfera (aire càlid en nivells de l'atmosfera
i feble o moderada en la superfície), provocant pujades i baixades brusques del nivell de la mar en molt
poc temps. En 2011 es va inaugurar el nou dic per a amarrar vaixells de gran eslora a Son Blanc (Ciutadella
de Menorca). Aquest dic es va construir amb la intenció que la zona de Ponent i el port de Ciutadella
poguessin acollir vaixells de gran eslora, augmentant l'oferta i assegurant la protecció de les embarcacions
enfront de males condicions meteorològiques.
Menorca també disposa de comunicació i transport a través de la carretera principal Me-1. Uneix les dues
principals ciutats de l'illa, Maó i Ciutadella. En 2001 es van realitzar diverses millores; es van ampliar els
carrils i va ser desviada dels nuclis urbans de Alaior i Ferreries. Té una longitud total de 45 quilòmetres.

Altres peculiaritats del territori
Una de les peculiaritats més importants que té Menorca és el Camí de Cavalls, que és una sendera de gran
recorregut que circumval·la l'illa de Menorca. La longitud del Camí de Cavalls és de 185 quilòmetres amb
gran varietat geològica i paisatgística, passant per belles platges, zones interiors de pastura, cultiu i bosc
així com per trams urbans com Maó i Ciutadella. És molt coneguda i transitada per excursionistes i
esportistes, ja que els seus camins són uns espais idíl·lics per fer esport en la natura. També és molt
freqüentat per famílies que volen gaudir de l'entorn natural.
Es podria destacar una altra peculiaritat de Menorca: els forts vents que bufen de tots els punts cardinals.
Això és degut al fet que Menorca és molt plana i no té muntanyes que puguin frenar-los. Així doncs, és
habitual que durant l’hivern Menorca quedi, algun cop, incomunicada per mar. Aquest fet provoca que no
puguin arribar les mercaderies que diàriament arriben en vaixell, i si es prologa molt en el temps, pot
produir desabastiment d’alguns productes.
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5.2 ANÀLISI DEMOGRÀFICA
Distribució de la població
Els dos principals nuclis de població de Menorca són Ciutadella i Maó, que acullen la major part dels
residents a l’illa. Tot i l’augment de la població total de Menorca en 3.162 persones (2007 – 2019) algun
municipi ha perdut població en termes absoluts, com Es Migjorn Gran (-7,44%) i Es Castell (-2,56%).
Augmenten la seva població (2007 – 2019) Ciutadella, Es Mercadal, mentre que Alaior, Ferreries, Maó i
Sant Lluís pràcticament no varien. En termes relatius, Alaior, Ferreries, Maó, Sant Lluís, Es Migjorn Gran i Es
Castell perden pes en la distribució de la població total a l’illa per al període 2007 – 2019
Taula 5.2.1. Distribució de la població per municipi i any a Menorca, 2007 – 2019

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

Gràfic 5.2.1. Distribució de la població a Menorca per municipi, 2019.

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

Evolució demogràfica a Menorca 2000-2019
La tendència demogràfica de Menorca durant aquests 19 darrers anys ha anat força vinculada al cicle
econòmic i les condicions socials, laborals i de vida de la població.
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El comportament de la població des de l’any 2000 es pot diferenciar en quatre etapes. Una primera de
creixement continu, amb taxes superiors al 2%. Arribada la crisi, l’escenari canvia. A partir del 2009
comença la segona etapa i veim que les taxes de creixement es redueixen significativament fins a assolir
valors pròxims al 0%. La tercera etapa, a partir de l’any 2013 i fins a l’any 2017, respon a una situació de
taxes negatives (la intensitat de la caiguda és major a Menorca que a les Illes Balears). I a partir de 2018, la
quarta etapa, podem veure una tendència a l’alça, cosa que ens indica que la situació en general comença
a millorar. A continuació es representa gràficament el comportament de la població de Menorca.
Taula 5.2.2. i Gràfic 5.2.2 Evolució demogràfica a Menorca 2000-2019

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

Analitzant la població per sexes i la seva evolució, podem veure que entre els anys 2010-2014 la població
masculina i femenina és més o menys igual, però a partir de l’any 2014, hi ha més dones que homes, i
aquesta tendència es manté al llarg dels anys fins al dia d'avui.
Taula 5.2.3. i Gràfic 5.2.2 Població per sexe i evolució
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Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

Taula 5.2.4. Població per trams d'edat i evolució

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

Si mirem la taula 5.2.4, podem veure que l’evolució de la població de 0-39 anys és decreixent, cada cop hi
ha menys gent jove. En canvi, a partir dels 40 anys, aquesta tendència canvia i es pot veure que l’evolució
és positiva, és a dir que cada cop hi ha més població de més edat. Això significa que la població està
envellint, amb les conseqüències que aquest fet comporta. Amb les piràmides de població que s'adjunten
a continuació es pot veure més clar.
Piràmides de població
L’estructura de la població i la seva distribució per edat cada cop s’assembla més a una piràmide invertida.
La generació del baby-boom avança en edat i no es registra un creixement que permeti mantenir la
piràmide en la forma que s’havia manifestat fins a finals del segle XX. Durant els anys 2007-2008 sembla
que la natalitat es comença a recuperar una mica, però cap als anys 2016-2017 la natalitat torna a
disminuir continuant amb la tendència anterior. Les normes de joc han canviat. Actualment tenim un
augment de l’esperança de vida, una incorporació tardana al mercat de treball i una reducció de les taxes
de natalitat. Aquesta situació que pot esdevenir font d’important desequilibris en el futur.
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Gràfic 5.2.4. Piràmides de població

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

Origen de la població
Població per lloc de naixement
A la Taula 5.2.5. es presenta la distribució de la població per l’àrea de naixement de l'any 2019. La majoria
de la població menorquina és nascuda a Espanya (un 83%), però podem veure que quasi un 7% de la
població menorquina és nascuda a Amèrica del Sud i un 4,38% són nascuts a la Unió Europea (UE-15).
Taula 5.2.5. i Gràfic 5.2.5. Distribució de la població per àrea de naixement

Font: Elaboració pròpia a través de l’IBESTAT.

Gràfic 5.2.6. Distribució de la població per nacionalitat
Pel que fa al saldo migratori, si aquest és positiu, la població
augmenta i hi ha més immigrants que emigrants, quan el saldo
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migratori és negatiu significa que la població disminueix i per tant hi ha més emigrants que immigrants.
Per tant, observant la taula 5.2.6., podem veure que entre els anys 2007-2009 vam tenir un saldo
migratori positiu, per tant hi havia més immigrants que emigrants. No obstant, a partir de l’any 2010 i fins
a l’any 2015 la tendència va canviar i la població menorquina va emigrar sobretot a països estrangers. Però
a partir de 2016 la tendència torna a canviar totalment i passa de tenir -492 emigracions a tenir 396
immigracions, i aquesta tendència sembla que ha arribat per quedar-se, ja que la tendència fins al dia
d'avui és la mateixa. I del saldo migratori de l’any 2019 la població està immigrant a Menorca, i la majoria
d’ells vénen de l'estranger o d’altres comunitats autònomes, però no de les altres illes.
Taula 5.2.6. Saldo migratori a Menorca (no s’exclou la migració interior) per any, 20007– 2019.

Font: IBESTAT.

Nivell d'instrucció
La formació és, o hauria de ser, per qualsevol país del món una peça clau en l’estructura de la seva societat
així com el motor de creixement que permeti el desenvolupament present i futur de la població d’aquest.
La formació i el mercat de treball estan estretament relacionats; una societat amb uns nivells de formació
excessius per al seu teixit empresarial deriva a una situació de sobre qualificació i, en conseqüència, un
procés d’emigració de la població; per contra, una societat amb uns nivells de formació insuficients per al
seu teixit empresarial deriva a una situació de infraqualificació, i en conseqüència, un procés d'immigració
de la població per cobrir les necessitats no cobertes del país.
Si analitzem les dades sobre les matriculacions entre els anys 2014 – 2019 podem veure que aquestes
augmenten una mica cada any, però es mantenen bastant estables. Un tret important que podem extreure
d’aquestes dades és que la població espanyola tendeix a ser una població poc formada ja que les
matriculacions en educació primària són elevades (70.000 aproximadament) però d’aquestes, només una
mitja de 40.000 cursen l'ESO, i uns 10.000 Cicle Formatiu bàsic o mitjà. Per tant, gran part de la població
que entra al món laboral només té estudis primaris. Potser s’hauria de revisar el sistema educatiu per tal
d’oferir formació adaptada a les noves necessitats laborals i oferir una formació diferent a la que s’ha
impartit fins ara. També podria ser interessant oferir una formació continua al llarg de la vida laboral
adaptada a les necessitats actuals.
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Taula 5.2.7 i Gràfic 5.2.7. Saldo migratori a Menorca (no s’exclou la migració interior) per any, 2007–
2019

Una altra eina interessant per veure quina és la situació de la nostra demografia són els indicadors
demogràfics, a continuació en veiem alguns que ens donen informació rellevant:
Taula 5.2.8. Indicadors demogràfics

Font: IBESTAT.

A grans trets, aquesta taula ens proporciona la següent informació:


Un 14% de persones són menors de 15 anys



Menorca té un elevat índex d'envelliment atès que hi ha més gent major de 65 anys que no pas
menor de 15.



Un 13% de persones majors de 65 anys estan sobre envellides, és a dir, tenen més de 85 anys.



Un 47% de persones menors de 65 anys(en actiu) són dependents.



Tenim un índex de dependència juvenil d'un 22%, fet que s'explica per la reducció de la natalitat i
per l'entrada en edat adulta de les generacions nascudes durant el baby boom.
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Tenim un 25% de persones dependents respecte el total de persones actives.



Tenim més naixements que no pas defuncions

En definitiva, tots aquests indicadors demogràfics indiquen que cada cop tenim més població i més
envellida. Aquest envelliment de la població és característic de la segona transició demogràfica i és
conseqüència directa de canvis socioeconòmics que permeten una major supervivència generacional, com
ara la millora en l'alimentació, millores higièniques i sanitàries, millors atencions i cures, entre d'altres. En
definitiva, un augment general de la qualitat de vida. Les reformes socials, econòmiques i polítiques que el
procés d'envelliment pugui exigir, no s'han de fonamentar en les implicacions que l'augment del volum de
població major de 65 anys tindrà en la societat, com són l'increment de la despesa social en sanitat i de les
pensions de jubilació, entre altres. La perspectiva ha de partir que l'envelliment de la població comporta
un canvi en l'estructura d'edat de la població. Les necessitats que en el passat eren prioritàries, com la
sanitat i l'educació dels nens i joves, en el futur podrien reduir-se pel fet que el volum de població jove
descendirà, per la qual cosa els estats podrien fer front a les necessitats demandades per la població
anciana.

5.3 ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL
Contractació


Distribució de treballadors per grans sectors (1 i 2 dígits), RGSS i RETA, 2020.

Els sectors econòmics es classifiquen segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) de
l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la darrera actualització de la qual fou l’any 2009. Les dades d’afiliats i
nombre d’empreses s’extreuen de la Tresoreria General de la Seguretat Social per al període indicat.
Pel que fa a l’anàlisi de la distribució de treballadors per gran sectors i règim d’afiliació durant el període
estudiat veiem que, en termes generals, hi ha una presència divergent dels autònoms segons l’activitat
econòmica, com és el cas concret de l’agricultura, en el qual els autònoms suposen més del 90% dels
afiliats totals d’aquest sector
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Gràfic 5.3.1: Distribució dels treballadors per grans sectors, RGSS i RETA, desembre 2020.

Font:
Elaboració pròpia a través de l’IBESTAT d’acord amb les dades de la TGSS.



Evolució del nombre de treballadors total, RGSS i RETA 2009-2020.

Al següent gràfic s'analitza l'evolució del nombre de treballadors total, en RGSS i RETA durant el període
2009-2020. S’han agafat com a referència les dades corresponents al mes de desembre de cada any
analitzat.
En relació al nombre de treballadors total, es pot observar com aquest baixa durant els anys de crisi
econòmica (2010-2013) i no va ser fins l’any 2014 que aquestes dades es varen anar recuperant
lleugerament. Del període estudiat, el 2019 és l’exercici que més treballadors d’alta va registrar. Aquesta
corba es mostra molt semblant a la del RGSS, això és degut a que el RGSS és el règim que comanda damunt
del nombre total de treballadors. Pel que fa al nombre de treballadors en règim especial de treballadors
autònoms, l’any que presenta millors xifres és el 2020, el qual suposa un total de 7.136 treballadors en
RETA.
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Gràfic 5.3.2: Evolució del nombre de treballadors total, RGSS i RETA 2009-2020 (M12).

Font: Elaboració pròpia a través de l’IBESTAT d’acord amb les
dades de la TGSS.



Tipologia de la contractació: distribució temporals vs. indefinits (darrer trimestre 2019).

Pel que fa a l'anàlisi de la tipologia de contractació per sectors, s'han analitzat el contractes indefinits i
temporals del darrer trimestre de l'any 2019. El sector primari, tot i ser el sector amb menys afiliats, és el
que té més treballadors indefinits, seguit del sector industrial. El sector que presenta més treballadors
temporals és el sector de la construcció.
Taula 5.3.1: Tipologia de contractació per sectors: indefinits vs. Temporals (2019T4).
MENORCA 2019T4

TOTAL

INDEFINITS

INDEFINITS (%)

TEMPORALS

TEMPORALS (%)

TOTAL

18.865

13.577

100%

5.288

100%

14

93,3%

1

6,7%

(A) Sector primari

15

(B-E) Industria

2.601

2.304

85,8%

297

14,2

(F) Construcció

2.733

1.534

56,1%

1.199

43,9%

(G-U) Serveis

13.516

9.725

78%

3.791

22%

577

85,4%

99

14,6%

(H)Transport i emmagatzematge.

676

(I) Hoteleria

1.833

1.315

71,7%

518

28,3%

(G,J-U) Resta sector serveis

3.634

3.100

86,3

534

13,7%

Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades de la TGSS.
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Perfil de la població contractada: edat, sexe i nivell d’estudis.

En relació al perfil de la població contractada, en termes generals podem comprovar que el grup d’edat
que registra més contractes és el comprès entre els 20 i els 24 anys, seguit del comprès entre els 25 i els 29
anys. Per tant, es pot confirmar que la major part dels contractes es realitzen a la població juvenil
menorquina. Així mateix, es pot observar que la contractació de la població jove no sols és temporal sinó
que també s’accentua de manera majoritària al sector serveis. Contràriament, el grup d’edat amb menys
contractes registrats és el comprès entre els 16 i els 19 anys i, seguidament, el de 60 anys o més.
Quant al sexe del contractat, es pot observar que generalment té més pes el sexe masculí que no pas el
femení. Ara bé, ambdós sexes presenten canvis substancials en funció de l’edat. Segons les dades
obtingudes a través de l’IBESTAT, es pot observar que fins els 30 anys té major presència en el treball el
gènere masculí, amb 9 punts percentuals de diferència per damunt del femení. Entre els 40 i els 50 anys,
també rep més pes el gènere masculí a nivell de contractes registrats. Ara bé, el gènere femení té major
presència entre els 35 i els 39 anys i, seguidament, entre els 50 i els 54 anys.
Gràfic 5.3.3: Sexe i edat de la població contractada a l’illa de Menorca, desembre 2020.

Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades del SOIB .

El nivell d’estudis de la població contractada és una dada força rellevant atès que ens ajudarà a saber quins
col·lectius estan més demandants i, conseqüentment, quins tenen més dificultats per trobar feina. A partir
de les dades analitzades, les quals es concentren únicament amb els contractes registrats durant el mes de
desembre de l'any 2020, s'observa que la major part de la població contractada té estudis secundaris,
seguit de lluny de la població amb estudis primaris o sense estudis. No obstant, també es posa de manifest
que la població amb estudis post secundaris representa una menor inserció laboral atès que han registrat
pocs contractes durant el període analitzat.
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Gràfic 5.3.4: Nivell d'estudis de la població contractada, desembre 2020.

Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades del SOIB .

Atur


Nombre d’aturats (amb comparativa territorial i temporal 2009M10-2020M10)

Centrant-nos amb el nombre d’aturats en comparativa temporal pel conjunt de l’illa de Menorca,
s’observa que el nombre d’aturats l’octubre de 2020 és molt similar a les dades que hi havia l’any 2009 i
2014. Les dades més favorables quant a ocupats es concentren amb els anys anteriors al 2009 i entre el
2015 i el 2019.
Gràfic 5.3.5: Nombre d’aturats amb comparativa temporal, 2007M10-2020M10.
Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades del SOIB .

Seguidament, al gràfic que s'adjunta s'analitza el nombre d'aturats per sectors d'activitat durant el període
2009M10-2020M10. A grans trets, podem observar que actualment tenim una taxa d'aturats molt
elevada, sobretot en el sector serveis. Dins aquest sector, el subsector que comanda en molta diferència és
l'hoteler. La taxa d'atur de l'any en curs és força preocupant atès que el nombre d'aturats d'algun sector
s'apropa a les dades obtingudes durant l'anterior crisi econòmica.
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Gràfic 5.3.6: Evolució nombre d’aturats a l’illa de Menorca per sectors (període 2009M10-2020M10).

Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades de la TGSS.



Perfil de l’aturat: edat, sexe, nivell d’estudis i sector darrera ocupació.

Pel que fa al perfil de l’aturat, en primer lloc s’ha fet un anàlisi del nombre d’aturats registrats per edat i
per sexe. El grup d’edat que obté millors dades a simple vista són els joves d’entre 16 i 19 anys, però això
és degut a que és el grup d’edat que menys acudeix al Servei Públic d’Ocupació de les Illes Balears i, per
tant, no computen com a registrats. D’altra banda, el grup d’edat que presenta unes xifres més elevades
d’aturats registrats és el comprès entre els 35 i 44 anys. També s’observa que a la major part dels grups
d’edat, el sexe femení predomina per sobre del masculí i el grup d’edat més afectat coincideix amb la
maternitat.
Gràfic 5.3.7: Nombre d'aturats registrats per sexe i edat (2020M10).
Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades del SOIB.
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Una dada rellevant per l'anàlisi de les necessitats formatives és el nivell de formació dels aturats a
Menorca. Arran de les dades obtingudes de l’IBESTAT durant el mes d’octubre de 2020, s'ha pogut
observar que el nombre d'aturats és major quan tenen un nivell d'estudis primaris incomplets, secundaris i
educació general. D’altra banda, amb estudis primaris complerts, programes d’FP, estudis postsecundaris,
tècnics superiors i estudis de primer, segon i tercer cicle, el nombre d’aturats és molt inferior. Amb altres
paraules, amb els nivells d’estudis anteriorment mencionats hi ha més inserció laboral.
Gràfic 5.3.8 Nombre d'aturats per nivell d'estudis (2020M10).

Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades del SOIB.

Entrant amb més detall, fent ús de les dades proporcionades per part del SOIB a través de l'IBESTAT, es
posa de manifest que la darrera ocupació que comanda en els aturats registrats són els treballadors dels
serveis de restauració i comerç. Contràriament, les darreres ocupacions que presenten menys aturats
registrats són els directors i gerents, els operadors d'instal·lacions i maquinària i els treballadors dels
serveis de protecció i seguretat.


Durada de la demanda d’atur. Situació actual.

La situació actual i l’antiguitat dels demandants d’ocupació mostra clarament que bona part dels inscrits al
SOIB s'han donat d'alta el darrer mes. Ara bé, és cert que abunden els aturats inscrits amb una durada
d'entre un i tres mesos i sis i dotze. Per tant, hi ha més aturats de curta durada que no pas de llarga
durada.
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Taula 5.3.2 Demandants d'ocupació registrats i antiguitat de la inscripció (2020M10)
DURADA DE LA DEMANDA D'ATUR

ATURATS

Menys d'1 mes

4.643

D'1 a 3 mesos

2.330

De 3 a 6 mesos

1.229

De 6 a 12 mesos

2.202

De 12 a 18 mesos

1.249

De 18 a 24 mesos

266

Més de 24 mesos

885

Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades del SOIB.



Expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs).

De conformitat amb les dades proporcionades pel SOIB pel que fa als expedients de regulació temporal
d’ocupació (ERTO), s’observa que els municipis que registren més ERTOs i, per tant, estan més castigats
per mor de la COVID-19, són Ciutadella i Maó. Si be és cert que són els municipis que més residents tenen,
també són els més dependents del sector turístic. En termes generals, es detecta que es van registrant
més ERTOs en el transcurs del temps.
Taula 5.3.9: Expedients de regulació temporal d’ocupació a Menorca, gener 2021

Font: elaboració pròpia a través de les dades facilitades pel SOIB d'acord amb les dades de l’Observatori del Treball.
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Col·lectius vulnerables amb dificultats d’inserció


Joves i majors de 45 anys aturats

Agafant com a referència el mes d'octubre dels anys compresos entre el 2007-2020, es detecta clarament
que les crisis econòmiques afecten directament a l’ocupació juvenil de la nostra illa. L’any 2010 es va
arribar al pic de joves aturats, mentre que els anys 2007 i 2019 són els exercicis que presenten xifres més
esperançadores. Així doncs, es pot afirmar que aquest és un col·lectiu vulnerable a les crisis econòmiques.
Quant als majors de 45 anys, l'any 2013 es va arribar al pic d'aturats i l'any 2020 presenta xifres molt
semblants. Per tant, els majors de 45 anys també són un col·lectiu sensible als canvis. De fet, a partir del
2011 es registren més aturats majors de 45 anys que no pas joves.
Gràfic 5.3.10: Joves i majors de 45 anys aturats (període de referència 2007-2020).

Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades del SOIB.



Aturats amb baix nivell formatiu

Per tal d'analitzar els aturats registrats amb baix nivell formatiu durant el període 2007-2020, s'ha filtrat el
mes d'octubre de cada any i els aturats sense estudis, amb estudis primaris incomplerts i complerts. A
partir d'aquí s'ha pogut detectar que els ciutadans amb baix nivell formatiu són més vulnerables a la hora
de trobar feina, sobretot en èpoques de crisi econòmica. Així mateix, el mercat de treball de cada vegada
és més exigent i, conseqüentment, a mesura que passi el temps serà més difícil trobar feina pels aturats
amb baix nivell formatiu.


Persones amb discapacitat

Un cop consultades les dades proporcionades per l’IBESTAT relacionades amb l’evolució de l’atur de les
persones amb algun tipus de discapacitat a l’illa de Menorca, es confirma que aquest és un col·lectiu
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vulnerable per la seva dificultat d’accés al mercat laboral. La seva taxa d’atur és elevada en comparació a la
resta de la població. El gràfic que s’adjunta es caracteritza per tenir una cobra més aviat ascendent, atès
que el nombre d’aturats amb algun tipus de discapacitat va incrementant amb el transcurs del temps. No
obstant això, és important tenir present que una gran part de les persones amb discapacitat no participa
en el mercat de treball, fet que corrobora que un alt percentatge de persones amb discapacitat es troben
en situació d’inactivitat.
Gràfic 5.3.11: Aturats amb algun tipus de discapacitat a l’illa de Menorca, 2009M10-2020M10.

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A TRAVÉS DE LES DADES PROPORCIONADES PER L’IBESTAT.

5.4 ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
Demografia empresarial: Sectors i subsectors presents al territori


Distribució de comptes de cotització per grans sectors (1 dígits CNAE) en l’actualitat.

Des del 2009, és a partir la classificació CNAE-09 sobre la que es basen totes les estadístiques sectorials a
nivell nacional. Tot i així, a banda de tenir-la present, el més interessant és conèixer el pes que cadascun
d’aquests exerceix sobre l’economia de Menorca. El sector amb major presència resulta ser clarament el
sector serveis, seguit de lluny per la construcció. Així doncs, el teixit empresarial de Menorca es centra,
cada vegada més, en el sector serveis.
Gràfic 5.4.1: Distribució comptes de cotització per grans sectors, octubre 2020.

Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades de la TGSS.
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Distribució de comptes de cotització per activitat econòmica (2 o 3 dígits CNAE) en l’actualitat.

Pel que fa a la distribució de comptes de cotització per activitats econòmiques en l'actualitat, agafant com
a punt de referència l'octubre de 2020, s'observa que l'activitat econòmica que registra més comptes de
cotització (concretament, 727) és el comerç. Seguidament, les activitats a les llars com a ocupadors de
personal domèstic o com a productors de béns i serveis també registren força comptes de cotització (717),
situant aquestes activitats en segon lloc per número de registres. Així les coses, l'hostaleria es situa en
tercer lloc, registrant un total de 573 comptes de cotització. La construcció constitueix un total de 480
comptes registrats, situant-se, així, en la quarta activitat que més comptes de cotització registra.
Taula 5.4.1: Distribució de comptes de cotització per activitat econòmica, octubre 2020.
(A) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca.
164
(B) Indústries extractives.

4

(C) Indústria manufacturera.

311

(D) Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire
condicionat.
(E) Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de
residus i descontaminació.
(F) Construcció.
(G) Comerç majorista i minorista; reparació de vehicles de motor i
motocicletes.

3

17

480

727

(H) Transport i emmagatzematge.

156

(I) Hoteleria.

573

(J) Informació i comunicacions.

33

(K) Activitats financeres i d’assegurances.

32

(L) Activitats immobiliàries.

108

(M) Activitats professionals, científiques i tècniques.

159

(N) Activitats administratives i serveis auxiliars.

194

(O) Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria.

94

(P) Educació.

76
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(Q) Activitats sanitàries i de serveis socials.

70

(R) Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment.

95

(S) Altres serveis.

190

(T) Activitats de les llars com empleats de personal domèstic; com
productors de béns i serveis per a us propi.

717

Font: Elaboració pròpia a través de les dades de l'IBESTAT d'acord amb la TGSS.



Evolució dels comptes de cotització (global i grans sectors d’activitat).

Centrant-nos en l’evolució dels comptes de cotització a nivell global durant el període 2009-2020, es posa
de manifest que l’any 2020 registra unes dades semblants a les de 2012, és a dir, una evolució negativa
dels comptes de cotització a l’illa de Menorca. Així mateix, també es pot observar que els anys 2013 i 2015
són els que registren millors dades, és a dir, major nombre de comptes de cotització.
Gràfic 5.4.2: Evolució dels comptes de cotització global, 2009-2020.

Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades de la TGSS.

A través del següent gràfic, el qual ens marca l’evolució dels comptes de cotització per grans sectors
d’activitat, es percep la diferència que hi ha entre sectors pel que fa a comptes de cotització, de manera
que els comptes de cotització del sector serveis destaca per damunt de tots els altres. Així les coses, tenim
un indicador que ens torna a confirmar el grau de sensibilitat d’aquest sector en moments de crisi. Les
variacions que hi ha en la resta de sectors durant el període estudiat són molt poc rellevants pel que fa al
número de comptes de cotització. Tanmateix, també es veu reflectit l’impacte de la crisi sanitària per mor
de la COVID-19 en l’àmbit de les empreses, de manera que el sector que presenta un lleuger increment és
el de la construcció juntament amb el de l’agricultura i pesca.
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Gràfic 5.4.3 Evolució dels comptes de cotització per grans sectors, 2009-2020

Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades de la TGSS.

Dinàmica sectorial


Nombre de treballadors total per sectors d’activitat (2 o 3 dígits CNAE) al 2015 i 2020 per
comparativa.

Per elaborar aquest anàlisi, l'IBESTAT ens ha facilitat les dades sol·licitades encara que amb algunes dades
ocultes per protecció de dades. Així doncs, el que es pot observar a grans trets en el període estudiat
(tercer trimestre 2015 i tercer trimestre 2020) és que els sectors d'activitats que tenen un major nombre
de treballadors són l'hostaleria i el comerç, seguit de lluny per la construcció. D'altra banda, cobra
importància el fet que tant el sector comerç com l'hostaler, tenien més treballadors el 2015 que no pas el
2020. Contràriament, els sectors d’activitat que presenten més treballadors l’any 2020 respecte el 2015
són la construcció, les activitats professionals científiques i tècniques, les activitats administratives,
l’administració pública, l’educació i, finalment, les activitats sanitàries.
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Gràfic 5.4.4: Nombre de treballadors per sectors d’activitat, comparativa 2015-2020.

Font: Elaboració pròpia a través de les dades proporcionades per l'IBESTAT.



Nombre de comptes de cotització total per sectors d’activitat (2 o 3 dígits CNAE) al 2015 i 2020 per
comparativa.

L’anàlisi del nombre de comptes de cotització total per sectors d’activitat dels anys 2015 i 2020 posa de
manifest que el sector que predomina és el sector serveis. Així mateix, els sectors que registren un
increment de comptes de cotització l’any 2020 respecte el 2015 són el sector serveis, la construcció i
l’agricultura, mentre que el sector industrial sofreix una lleugera davallada.
Gràfic 5.4.5: Comparativa nombre de comptes de cotització per sectors d’activitat, 2015 i 2020.

Font: elaboració pròpia a través de l'IBESTAT d'acord amb les dades de la TGSS.
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Comptes de cotització i treballadors afiliats (2019-2020)

És a partir de l’anàlisi detallat del número de comptes de cotització i de treballadors afiliats que es pot
estudiar l’evolució de l’activitat econòmica a l’illa de Menorca el 2020 respecte el 2019. Així mateix, s’ha
agafat com a referència el mes d’octubre de cada any. En termes generals, el número de comptes de
cotització ha baixat un 3,3% i el número de treballadors un 3,1%. Ara bé, hi ha sectors que tot i evolucionar
positivament quant a comptes de cotització, baixen en número de treballadors afiliats. Aquests sectors són
el de l’agricultura, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions i altres serveis.
D’altra banda, hi ha sectors que evolucionen negativament en comptes de cotització i registren més
treballadors, com és el cas del sector de la construcció, activitats financeres i d’assegurances, activitats
immobiliàries, activitats administratives i serveis auxiliars i, finalment, educació.
D’aquesta manera, els sectors que creen ocupació i que el Consell Insular de Menorca té formació
acreditada són els següents:
- Activitats administratives
- Educació
- Activitats sanitàries i serveis socials
No obstant, els sectors que es troben desatesos quant a formació i generen ocupació inclús en moments
de crisi econòmica són els següents:
- Construcció
- Activitats financeres i assegurances
- Activitats immobiliàries

5.5 SERVEIS D'OCUPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I INSERCIÓ OCUPACIONAL
Anàlisi de necessitats formatives
Mapa de l’oferta formativa i espais acreditats pel Consell Insular de Menorca
Família
professional
Activitats
físiques i
esportives

41

Curs

Codi especialitat
Formativa

Tipologia

Guia per itineraris AFDA0209
eqüestres en el
medi natural

Presencial, CP
Nivell 2

Socorrisme en
AFDP0209
espais aquàtics
naturals
Creació i gestió de ADGD0210
microempreses

Presencial, CP
Nivell 2
Presencial, CP
nivell 3

Col·lectius
destinatari
Persones
desocupades i
col·lectius
vulnerables
Joves desocupats

Centre

Població

Sa Roqueta

Ciutadella

Sa Roqueta

Ciutadella

Emprenedors,
CENTRE BIT
petits empresaris, SA ROQUETA
treballadors petit Seu CIM

ALAIOR
Ciutadella

Administració
i
gestió

Agrària

Comerç i
màrqueting

Hoteleria i
turisme

Indústries
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comerç
Treballadors i
CENTRE BIT
població en general

MAO

Persones
desocupades i
col·lectius
vulnerables
Persones
desocupades i
col·lectius
vulnerables

Sa Roqueta
Seu CIM

Ciutadella
MAO

Sa Roqueta
Seu CIM

Ciutadella
MAO

Presencial, CP
Nivell 1

Persones
desocupades i
col·lectius
vulnerables

Sa Roqueta
Seu CIM

Ciutadella
MAO

Presencial, CP
Nivell 1

Persones
Seu CIM
desocupades i
col·lectius
vulnerables
Persones
Seu CIM
desocupades i
col·lectius
vulnerables
Emprenedors,
Seu CIM
petits empresaris,
treballadors petit
comerç
Persones
Seu CIM
desocupades i
col·lectius
vulnerables
Treballadors i
Seu CIM
població en general
Persones
Seu CIM
desocupades i
col·lectius
vulnerables
Persones
Seu CIM
desocupades i
col·lectius
vulnerables
Persones
Seu CIM
desocupades i
col·lectius
vulnerables
Persones
Sa Vinyeta
desocupades i
col·lectius
vulnerables
Persones
Seu CIM
desocupades
Persones
Seu CIM-Sa

Tràmits en línia
ADGD267PO
amb
l’administració
Activitats
ADGG0208
administratives en
la relació amb el
client
Operacions
ADGG0408
auxiliars de
serveis
administratius i
generals
Operacions
ADGG0508
d’enregistrament i
tractament de
dades i
documents
Activitats auxiliars AGAO0108
en vivers, jardins i
centres de
jardineria
Instal·lació i
AGAO0208
mateniment de
jardins i zones
verdes
Jardineria i
AGAO038M
restauració del
paisatge

No CP, no té
nivell

Activitats auxiliars AGAR0309
en conservació i
millora de monts

Presencial, CP
Nivell 1

Tècniques de
AGAU016PO
poda
Activitats auxiliars AGAX0208
en agricultura

No CP, no té
nivell
Presencial, CP
Nivell 1

Acompanyament COML005PO
en transport
escolar

No CP, no té
nivell

Tècniques de
COMT089PO
venda en
carnisseriaxarcuteria
Allotjament Rural HOTU0109

No CP, no té
nivell

Rus: atenció al
públic

HOTT04EXP

No CP, no té
nivell

Construcció de

IEXD01EXP

Nivell 1

Presencial, CP
Nivell 2
Presencial, CP
Nivell 1

Presencial, CP
Nivell 2
Presencial, CP
Nivell 3

Presencial, CP
Nivell 2

ALAIOR

MAO

MAO

MAO

MAO

MAO
MAO

MAO

MAO

Ciutadella

MAO
MAO

extractives

desocupades

pedra en sec

Informàtica i
Confecció i
comunicacions publicació de
pàgines web

IFCD0110

Presencial, CP
nivell 2

Desenvolupament IFCD0210
d’aplicacions amb
tecnologies web

Presencial, CP
Nivell 3

Eines web 2.0
IFCM07EXP
aplicades a la
gestió i
comercialització
d’empreses
Sanitat
Al·lèrgies i
SANP003PO
intoleràncies
alimentàries
Interpretació i
SEAG0109
educació
Seguretat i Medi ambiental
ambient
Serveis per al
SEAG0110
control de plagues

No CP, no té
nivell

No CP, no té
nivell

Ciutadella
ALAIOR
Ciutadella
Ciutadella
MAO
ALAIOR
Ciutadella

MAO

Persones
Seu CIM
desocupades i
població en general
Emprenedors,
Sa Roqueta
desocupats per
reorientar carrera
professional
Treballadors i
Seu CIM
població en
generaL
Emprenedors,
Seu CIM
desocupats per
reorientar carrera
professional
Treballadors i
Sa Roqueta
població en
Sa Vinyeta
generaL

MAO

Presencial, CP
Nivell 3

Emprenedors,
Sa Roqueta
desocupats per
Sa Vinyeta
reorientar carrera Seu CIM
professional

Ciutadella
Ciutadella
MAO

Presencial, CP
Nivell 3

Sa Roqueta
Seu CIM

Ciutadella
MAO

Presencial, CP
Nivell 2

Emprenedors,
desocupats per
reorientar carrera
professional
Persones
desocupades

Sa Roqueta
Sa Vinyeta

Ciutadella
Ciutadella

Presencial, CP
Nivell 2

Persones
desocupades

Sa Vinyeta

Ciutadella

Presencial, CP
Nivell 3

Joves i desocupats Sa Vinyeta
per reorientar
Seu CIM
carrera
professional

Ciutadella
MAO

Presencial, CP
Nivell 3
Presencial, CP
Nivell 2

Gestió ambiental SEAG0211

Presencial, CP
Nivell 3

Serveis
Dinamització
SSCB0209
socioculturals i d’activitats de
a la comunitat lleure educatiu
infantil i juvenil
Direcció i
SSCB0211
coordinació
d’activitats de
lleure infantil i
juvenil
Docència de la
SSCE0110
formació
professional per a
l’ocupació
Atenció
SSCS0208
sociosanitària a
persones
dependents en
institucions socials
Atenció
SSCS0108
sociosanitària a
persones en el
domicili
Informació Juvenil SSCE0109

Presencial, CP
Nivell 2
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Granja
Sa Vinyeta
Emprenedors,
CENTRE BIT
petits empresaris, SA ROQUETA
treballadors petit
comerç
Emprenedors,
Sa Roqueta
petits empresaris, Seu CIM
treballadors petit
comerç
Emprenedors,
CENTRE BIT
petits empresaris, SA ROQUETA
treballadors petit Seu CIM
comerç

Ciutadella

MAO
MAO

Ciutadella
Ciutadella

Formació
complementària

Neteja de
superfícies i
mobiliari en
edificis i locals
Treball domèstic

SSCM0108

Presencial, CP
Nivell 1

SSCI0109

Presencial, CP
Nivell 1

Sensibilització
ambiental
Alfabetització
informàtica;
internet

FCOA02

No CP, no té
nivell
No CP, no té
nivell

Alfabetització
informàtica;
informàtica i
internet

FCOI02

No CP, no té
nivell

MAO

Treballadors i
CENTRE BIT
població en general SA ROQUETA
Sa Vinyeta
Seu CIM

ALAIOR
Ciutadella

Treballadors i
CENTRE BIT
població en general SA ROQUETA
Seu CIM

ALAIOR
Ciutadella

Ciutadella

ALAIOR
ALAIOR
Ciutadella

Ciutadella
MAO
Ciutadella
MAO

Inserció laboral i FCOO01
tècniques de
recerca
d’ocupació
Sensibilització en FCOO02
la igualtat
d’oportunitats

No CP, no té
nivell
No CP, no té
nivell

Treballadors i
CENTRE BIT
població en general SA ROQUETA
Seu CIM

ALAIOR
Ciutadella

Inserció laboral,
sensibilització
mediambiental i
en la igualtat de
gènere
Foment i
promoció del
treball autònom

FCOO03

No CP, no té
nivell

Treballadors i
CENTRE BIT
població en general SA ROQUETA
Seu CIM

ALAIOR
Ciutadella

FCOO04

No CP, no té
nivell

Treballadors i
CENTRE BIT
població en general SA ROQUETA
Seu CIM

ALAIOR
Ciutadella

Prevenció de
riscos

FCOS01

No CP, no té
nivell

Treballadors i
CENTRE BIT
població en general SA ROQUETA
Seu CIM

ALAIOR
Ciutadella

Bàsic de prevenció FCOS02
de riscos laborals

No CP, no té
nivell

Treballadors i
CENTRE BIT
població en general SA ROQUETA
Sa Vinyeta
Seu CIM

ALAIOR
Ciutadella

Emprenedors,
Sa Roqueta
petits empresaris,
treballadors petit
comerç
Treballadors i
Sa Roqueta
població en general Seu CIM
Treballadors i
Seu CIM
població en general
Treballadors i
Sa Roqueta
població en general Seu CIM
Treballadors i
Sa Roqueta
població en general Seu CIM
Treballadors i
Sa Roqueta
població en general

Ciutadella

Escandalls

ADGD095PO

No CP, no té
nivell

FCOM01
ADGX01

No CP, no té
nivell
No CP

SSCE01

No CP

Anglès A2

SSCE02

No CP

Anglès B1

SSCE03

No CP

Manipulador
Formació
complementària d’aliments
Anglès; gestió
comercial
Anglès A1
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FCOI01

Persones
Seu CIM
desocupades i
col·lectius
vulnerables
Persones
Sa Vinyeta
desocupades i
col·lectius
vulnerables
Treballadors i
CENTRE BIT
població en general
Treballadors i
CENTRE BIT
població en general SA ROQUETA
Sa Vinyeta
Seu CIM

MAO

MAO
MAO

MAO
MAO

Ciutadella
MAO

Ciutadella
MAO
MAO
Ciutadella
MAO
Ciutadella
MAO
Ciutadella

Anglès B2

SSCE04

No CP

Anglès C1

SSCE05

No CP

Treballadors i
Sa Roqueta
població en general
Treballadors i
Sa Roqueta
població en general

Ciutadella
Ciutadella

Anàlisi de necessitats formatives: introduir aspectes clau de l’anàlisi realitzat
Si feim una mirada ràpida a les formacions que hi ha acreditades a l’illa de Menorca, ens adonem que
predomina una oferta adreçada al sector serveis, especialment a l’hoteleria, restauració, informació
turística, activitats físiques i esportives, animació sociocultural, atenció a persones i activitats
administratives entre d'altres. També hi ha formacions adreçades al sector nàutic promogudes bàsicament
pel Centre Centre de la Mar que és un CIFP del SOIB a més de ser Centre de Referència Nacional. Com a
CIFP estan a l’espera de completar el procés per a obtenir el certificat de Qualitat ISO per a fer formació.
Necessiten homologar-se per a fer formació del sector pesquer ja que és competència de la Direcció
General de Pesca. També és cert que arran de la detecció de necessitats estan fent formació en tres
activitats tradicionals que tenen bona inserció laboral i que són Llanterners – electricistes – fusters. Per les
característiques d’aquestes formacions pot ser caldria valorar-les com a possibles formacions duals,
establint sinergies amb empreses del sector.
Quant al sector empresarial, cal dir que les associacions PIME i CAEB han rebut una mica de finançament
del Consell Insular de Menorca, durant el 2021, per a fer formacions de curta durada i molt específiques.
Des del Tercer Sector posen de manifest que caldria potenciar l'industria manufacturera, la producció
local amb la matèria primera de l’entorn com l'oli, el vi i el formatge. Aquesta aportació indica que cal
formar en producció primària i en transformació del producte per al seu consum.
La formació ocupacional que s'imparteix des dels Instituts d’educació Secundària, la majoria adreçada al
sector industrial, sembla que no acaba de ser suficient atès que des de les direccions insulars i el Tercer
Sector es demanen, específicament, formacions en matèria d'eficiència energètica, sistemes bioclimàtics,
aïllament amb baix impacte mediambiental, peons forestals, sensors per Smart Island, etc.
Cal afegir que en el sector de la construcció només existeix un centre de formació a Es Mercadal, que
pertany a la Fundació Laboral de la Construcció, i és qui té alguns Certificats de Professionalitat acreditats
de les famílies de Edificació i Obra Civil, i de la família de Instal·lacions i Manteniment. Val a dir que en
aquest centre de formació s’imparteixen poques accions formatives específiques i seria interessant
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potenciar-ho perquè veiem que és un sector que es manté viu i tendeix una mica a l’alça. Com a novetat, el
Consell Insular de Menorca ha acreditat recentment l'especialitat formativa de «Construcció de pedra en
sec».
Respecte del món informàtic, cal a dir que Alaior té un Centre d’innovació ‘Centre BIT Menorca’. Existeix
també l’impuls de formació específica des de les Acadèmies de formació, i SILME (empresa pública per als
serveis informàtics de les Administracions Locals de l’illa) està preparant un aula de formació que és
susceptible d’acreditar-se per accions formatives de caire informàtic. Cal desenvolupar aquest sector que
té futur i és aplicable a molts sectors productius: agricultura, sectors terciari i quinari, sector serveis...
En les entrevistes realitzades a diverses direccions insulars del Consell Insular de Menorca s'han detectat
necessitats formatives especialitzades en el Sector Serveis, especialment en atenció a persones amb
diversitat funcional, trastorns de conducta i habilitats socials. Una segona porta que s’obre en el futur és
la preparació de guies turístics especialitzats en turisme actiu que ofereixin la cartera de serveis que té
Menorca (destí Starlight, Regió Gastronòmica, rutes d’interior alternatives al Camí de Cavalls, Menorca
Talaiòtica, etc).
Descripció dels serveis de promoció econòmica i inserció ocupacional
Administracions Públiques
Cime

IDI/ CAIB

Adm. Locals

Entitats del tercer sector
Caritas

Creu Roja

Projecte Home

Serveis
-FPDM atén -Centre
de SS.SS bàsics: -Atenció
-Atenció
-Programes
d’atenció a les persones amb salut mental atenció
primerenca
primerenca
terapèutics
persones
discapacitat i Sant Miquel primerenca, - Voluntariat -Atenció a la - prevenció
malaltia
(IB-Salut)
tramitació
-Tallers
gent
gran: -Suport
a
les
mental.
ajudes,
integració
menjar
a famílies
Habitatges
atenció
a -Tallers
domicili,
- voluntariat
- TAMIB
tutelats.
famílies, Cases competències tallers
-Assessorament
Serveis per a -IDI
acollida
-Centre
obert
diversos,
jurídic
(Sa
les
famílies. Roqueta
Centres
de
Dia
-Pisos
socials
suport
a
-Assessorament
i
Rehabilitació,
família
mèdic
Recinte Firal i/o geriàtrics -Unitat
transport,
SAD
depenent
-Material per
Maó)
logopèdia, ...
penitenciària dependents
-C.A.D. Maó i
-Cooperació -Atenció
Ciutadella
Internacional persones amb
-Residències
-Comerç Just diversitat
gent gran i
-Medi ambient funcional
atenció
a
-Sensibilització -emergències
persones
-Salut
dependents
Voluntariat
-Centre de la
-Cooperació
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Dona
-Ofim per a la
població
immigrada
-Protecció al
menor
i
família

internacional
-Medi ambient

Empreses
d’inserció
Orientació
laboral

Mestral Maó i
Ciutadella
-FPDM
orientació
i
inserció
sociolaboral
per a persones
amb diversitat
funcional,
salut mental
-CIMe per a
col·lectius
vulnerables
joves i >30
- FPO

Els pobles són -Col·lectius
-Joves
atesos
via vulnerables i col·lectius
Consell
immigrants
vulnerables
Insular. A Maó -Tallers
immigrants
i Ciutadella a d’ocupació
més hi ha Creu Mestral
Roja i Càritas Arbres
d’Algendar
- FPO

Programes
- Desocupats SOIB al seu - Formació i
subvencionats - Ocupats
CIFP Centre de Ocupació
(SOIB, etc.)
-Itineraris
la Mar també - Reactiva
integrals
fa
FPO; - Soib Dona
d’inserció
Formació Dual - Desocupats
-Formació
i i sembla que
Ocupació
Desocupats
- Reactiva
- Soib Dona
-Joves
qualificats
- Soib Visibles
Serveis
-Des
Oficina
al -AODL a la
empresa i
d’Itineraris
Recinte Firal gran majoria
emprenedoria d’Inserció hi IDI. En previsió de municipis
ha
tècnic contractar un
d’autoocupaci tècnic
ó, punt PAE. d’autoocupaci
- 3 AODL
ó
per
a
Menorca
PIME també
ofereix aquest
servei
Agenda per a
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Projecte
Home
Balears Inserció
-Itineraris
Integració per a
i col·lectius
vulnerables
amb
addiccions

- Desocupats

la reactivació
del comerç de
Menorca 2025

Valoració dels serveis
Els serveis de suport a l’empresa, en general, funcionen bé tot i que detectam algunes mancances que
afecten al servei i, especialment, a les persones usuàries.
1. Els serveis d’atenció a persones, tant en el sector públic com en el privat, tenen molt bon resultat
perquè són serveis estables, alguns d’ells són serveis 24/7 la qual cosa facilita molt l’atenció a les
persones i a qui cerqui informació del tema. La majoria dels serveis tenen personal qualificat,
estable, que duu molt de temps fent la feina i són bons professionals.
2. De les empreses d’inserció, realment només hi ha Càritas que treballi a Menorca en aquest sentit i
té més demanda que oferta. Un aspecte que es podria millorar seria el d’oferir una oferta de feina
que, alhora, atorgàs algun Certificat de Professionalitat per tal que aquestes persones tinguessin
un avanç curricular i més opcions laborals en el futur.
3. El Consell Insular de Menorca té un servei d’orientació laboral i d’atenció a l’emprenedor molt
inestable, la qual cosa genera malestar en les persones que fan ús d'aquest servei. Caldria una
aposta política ferma cap aquest servei per tal de superar aquestes interrupcions.
4. Els AODL que hi ha als pobles no sempre estan preparats / formats per acompanyar emprenedors.
5. Els programes d’oferta formativa del Consell Insular necessiten tenir personal tècnic que els
gestioni de forma continuada, és una millora que cal fer per tal de coordinar més les accions
formatives que s’ofereixen a l’illa, aportar per accions amb futur, etc.

5.6 RESULTAT PROCÉS PARTICIPATIU
Pel que fa a l'anàlisi qualitatiu, s'han duit a terme diverses entrevistes i/o enquestes on s'ha comptat amb
la participació tant d'agents públics (tècnics i representants polítics) com privats (associacions empresarials
i col·lectiu jove). En total, s'ha aconseguit la participació de 5 actors clau (PIME, CAEB, ASHOME, Cambra
de Comerç de Menorca i Fundació Bit); 2 entitats del tercer sector (Càritas Diocesana de Menorca i Creu
Roja), 7 direccions insulars del Consell Insular de Menorca (Gent Gran, Infància i família, Ordenació
Turística, Ordenació Territori, Mobilitat, Ocupació i Innovació, Medi Ambient) i, finalment, 347 respostes
del col·lectiu jove de Menorca.
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Els resultats obtinguts de les enquestes realitzades als actors clau són els següents:


La diversitat en l’activitat econòmica a Menorca és baixa o molt baixa.



Els sectors amb més creixement en el futur són: el sector serveis, el turisme, la innovació
tecnològica i digitalització, i les energies renovables. Posen de manifest que s’han identificat
iniciatives empresarials en aquests sectors, però totes són de caràcter privat.



Els sectors més desatesos en matèria de formació són: el sector industrial, les noves tecnologies i
la gestió mediambiental



En termes generals, els col·lectius més afectats per la temporalitat de l’ocupació a l’illa són les
dones i els majors de 45 anys. Ara bé, aquest últim any, la crisi per mor de la COVID-19 ha afectat a
gran part de la població.



Qualifiquen com a ALTA la dificultat per trobar treballadors qualificats a Menorca, i afegeixen com
a possible causa les limitacions en educació, habitatge i formació laboral. La baixa qualificació dels
joves en segons quines matèries també influeix.



Consideren que no és suficient la formació que imparteixen les empreses als seus treballadors i
s’haurien de reforçar les condicions tècniques de cada lloc, així com també els idiomes. Reclamen
més recursos econòmics per dur a terme aquestes formacions.

Les entrevistes realitzades a diverses direccions insulars del CIM posen de manifest que cal reforçar els
següents sectors en matèria de formació:


Gestió forestal i sistemes bioclimàtics



Informàtica i innovació digital



Guies turístics, turisme actiu i gestió turística



Eficiència energètica, energies renovables, tractament de residus, construcció ecològica i materials
aïllants de baixa petjada ecològica



Auxiliars sociosanitaris a domicili i en institucions, especialitzats en discapacitat i/o salut mental

Pel que fa al tercer sector, detecten les següents necessitats:


Impulsar l’economia verda i la formació en gestió mediambiental



Incentivar el teixit industrial per evitar la seva desaparició, especialment l'industria manufacturera



Potenciar el turisme esportiu, natural i cultural durant tot l'any



Potenciar la fabricació del producte local



Les empreses haurien de dur a terme formació transversal com ara en PRL, informàtica, habilitats
socials i comunicatives, etc.
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Més oportunitats de pràctiques en empreses, millor si poden ser remunerades



Més accions formatives de nivell I i II



Més facilitats per homologar la formació provinent de països estrangers

D'altra banda, en el Departament d'Ocupació del CIM ens han arribat peticions de particulars com ara la
necessitat d'impartir formació en control de plagues per assolir el carnet professional avançat en
Fitosanitaris i formació per a matancers/matarifes. També seria interessant recuperar algunes formacions
específiques en noves tecnologies que el CIM ha perdut per incompliment de requisits materials (no
disposar d’uns ordinadors amb pantalla específica) IFCT45 i/o manca de servidors.
En relació a l'enquesta realitzada al col·lectiu jove, tenia com a finalitat conèixer la realitat dels joves de
Menorca en matèria d'ocupació. Les respostes rebudes provenen de joves en formació molt diversa, fet
destacable a la hora de tenir en compte les propostes obtingudes. Destaquen que les xarxes socials més
utilitzades són Instagram i Facebook, fet que coincideix amb les més utilitzades per part del CIM. Així
mateix, gran part de les persones joves enquestades posen de manifest que no coneixen els serveis
d'orientació laboral i tutorització per l'autoocupació que ofereix el CIM, així com tampoc el servei del
DOIP. Tanmateix, gairebé un 70% indica que no està inscrit com a demandant d’ocupació, ni com a millora
de feina al SOIB. Més de la meitat no sap com localitzar les ofertes laborals de la seva especialitat. Es
confirma, una vegada més, la dificultat que té l’Administració Pública per arribar als joves. És molt
important que la població més jove conegui els serveis d’orientació laboral del nostre territori.
Quant a les propostes més votades en matèria de formació, per millorar l’accés dels joves al mercat de
treball, s’han destacat les següents:


Salut



Turisme



Medi ambient



Informàtica

Bona part dels enquestats manifesta que les dificultats d’accés al mercat laboral radiquen en la falta de
llocs de feina i la manca d’experiència prèvia.
Així les coses, les opcions més votades per millorar l’experiència prèvia són els programes de pràctiques
remunerades en empreses o institucions durant 6-12 mesos. També es va donar la possibilitat de fer
propostes per millorar l’accés al mercat de treball de la gent jove, i en aquest punt han destacat:
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Realitzar més formacions duals per accedir al mercat de treball



Organitzar «Fires» on les empreses puguin contractar joves qualificats / Fires per cada
competència laboral (sector)



Ajudar al jovent que ha marxat fora a estudiar/treballar per què tornin a l’illa. Retorn del talent.



Ajuts a les empreses per contractar joves qualificats sense experiència ( Redirigir pressupostos
públics a cobrir els costos d’un treballador sense experiència). Incentivar a les empreses per fer la
primera contractació. Generar més confiança als empresaris per a contractar persones joves



Fer cursos de formació amb pràctiques a empreses / Donar més oportunitats als joves sense
experiència dins l’àmbit laboral que els agrada.



Crear noves empreses o fundacions que portin a Menorca tecnologia, indústria neta, investigació i
innovació.

Per acabar, les propostes que han fet per millorar el model econòmic actual són les següent:


Impulsar oferta laboral i acabar amb la precarietat laboral, la temporalitat



Que les exigències de les empreses siguin proporcionals a la retribució salarial. Minimitzar costos
de personal per a les empreses



Subvencions per empreses que contractin joves formats sense necessitat de fer pràctiques no
remunerades



Prioritzar projectes com la formació dual. Allargar una mica més els programes d’ocupació



Avançar a mesura que avancen les noves tecnologies, per exemple, a través de jornades
d’ensenyament relatives a com utilitzar el màrqueting digital, emprenedoria online, etc.



No s’ha de pensar tant en crear llocs de feina sinó en com reinventar els llocs de feina existents



Invertir més esforços per impulsar energies renovables i formar la població local per desenvolupar
les funcions pròpies



Apostar per la desestacionalització de la temporada turística potenciant el camí de cavalls,
esdeveniments esportius i culturals en temporada baixa, fomentar activitats turístiques d’hivern,
etc.



Reduir la dependència cap al sector turístic, augmentar el teixit industrial i fomentar l'industria i la
pesca.
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Apostar per una autosuficiència agroalimentària i energètica, i per l’economia circular



Aprofitar l’impuls del teletreball per fomentar Menorca com un destí on poder teletreballar i tenir
una qualitat de vida alta

Formacions que caldria acreditar per donar resposta a les peticions
(És absolutament impossible fer-ho tot ja que els certificats disponibles són molts i una part important són
de nivell 3, la qual cosa vol dir que a Menorca costa trobar alumnat que compleixi els requisits i estigui
disposat a invertir temps en aquestes formacions. D’altra banda, cal tenir en compte que acreditar nous
centres o nous espais és molt complex perquè hi ha d’haver una aposta política ferma i clara de dur-ho
endavant, fer inversió econòmica i destinar personal a la seva execució. Dit això, caldrà fer una anàlisi
acurada de la viabilitat de cadascuna de les acreditacions i escollir només aquelles que realment tenen
opció de ser acreditades i executades amb possibilitats reals de trobar alumnes. És molt probable que ens
quedem en un 10-15% de les que aquí exposem.)

CODI

Nom

CP

SSCE0111

Promoció i intervenció socioeducativa amb
SI
persones amb discapacitat

durada total

PPNL

3

450

80

3

470

120

SSCG0109

Inserció laboral de persones amb
discapacitat

SSCG01

Atenció sociosanitària a persones depenents NO
amb Alzheimer o altres demències en
institucions

2

100

0

SSCG024PO

Depenents, interrelació i comunicació

NO

0

50

0

ADGD06

El poder de la resiliència per afrontar
situacions adverses

NO

2

30

0

Muntatge i manteniment de sistemes
domòtics i immòtics.

SI

2

480

120

IFCT0409

Implantació i gestió d’elements informàtics SI
en sist. Domòtic i immòtics..

3

590

80

ENAE0111

Oper. Bàsiques de muntatge i manteniment SI
instal. Energies renovables

1

540

120

ENAE0108

Muntatge i manteniment d'instal·lacions

2

540

120

ELE
M0
111

52

SI

nivell

SI

solars fotovoltaiques.
ENAE04CCC

Manteniment bàsic d'instal·lacions de
producció d’energia eòlica

NO

0

214

0

SEAG045PO

Medi ambient i activitat empresarial

NO

0

50

0

AGAR0208

Repoblacions forestals i tractaments
silvícoles

SI

2

490

80

SEAG0108

Gestió de residus urbans i industrials

SI

2

390

120

INAE0109

Formatgeria

SI

2

390

80

INAH0109

Elaboració de vins i licors

SI

2

600

80

INAH0110

Indústries derivades del raïm i vi

SI

3

530

80

INAH0209

Enotècnia

SI

3

660

120

INAK0109

Obtenció d’olis d’oliva

SI

2

390

120

INAK0110

Indústries de l’oli i greixos comestibles

SI

3

600

80

HOTR01

Atenció al client en hostaleria

NO

0

60

0

HOTR0409

Gestió de processos de serveis de
restauració

SI

3

610

80

ELES0208

Op. aux. de muntatge d’instal·lacions
electrotècniques i telecomunicació en
edificis

SI

1

220

80

ELEQ0111

Oper. Aux. de muntatge i manteniment
d’equips elèctrics i electrònics

SI

1

390

80

ELEE0108

Oper. Aux. de muntatge de xarxes
elèctriques

SI

1

380

80

MAMD0209

Treballs de fusteria i moble

SI

1

300

8

INAI0208

Sacrifici, feinejar i fer trossos d’animals

SI

2

470

80

INAI0108

Carnisseria i elaboració de productes càrnics SI

2

510

80

COMT0110

Atenció al client, consumidor o usuari

3

460

40

53

SI

AGAN0108

Ramaderia ecològica

SI

2

490

80

AGAU0108

Agricultura ecològica

SI

2

490

40

AGAU0208

Gestió de la producció agrícola

SI

3

820

40

AGAN0208

Criar cavalls

SI

3

670

40

AGAN0210

Ferrar cavalls

SI

3

710

40

MAPN0111

Pesca local

SI

2

390

40

MAPN0210

Activitats de pesca de palangre, arrastre i
cerc, i transport marítim

SI

1

320

40

SSCI024PO

Netejes especials

0

40

0
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NO

6. ANÀLISI DAFO DEL TERRITORI EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES ACTIVES
D’OCUPACIÓ
DAFOs sectorials / temàtics (identificar àrees d’activitat principals)DAFO Ocupació i Formació

I
N
T
E
R
N

POSITIU

NEGATIU

FORTALESES

DEBILITATS

-El CIME té 4 centres de formació acreditats.
-Dificultat per acreditar noves accions formatives de famílies
-Disposa d’edificis propis que podrien ser acreditables.
professionals tècniques i que requereixin d’aules/taller amb molta
-El Departament d’Ocupació te experiència en la gestió de Formació maquinària.
Professional per a l’Ocupació i té capacitat per fer-ne.
-Es necessita voluntat política per acreditar nous espais i noves accions
-Tenim el certificat de qualitat ISO 9001:2015
formatives, atès que l'acreditació requereix pressupost.
-Hi ha persones disposades a requalificar-se.
-L'Administració no és propera al ciutadà
-El sector agroalimentari es mostra capaç de superar-se, especialment -Manca formació en algunes famílies professionals com ara en serveis
les noves generacions que han eixamplat les formes de producció i socioculturals i de la comunitat i d'energia i aigual.
venda dels seus productes (ecologia, venda en línia, repartiment a -Moltes formacions són massa teòriques.
domicili, etc.)
-La formació dual presenta dos problemes: la dificultat per trobar
-L’Agenda 2030 posa de manifest el camí a seguir.
empreses que vulguin col·laborar amb l'administració i falta d'aules-Menorca és un lloc atractiu per fer teletreball.
taller.
-Existeix una bona xarxa de serveis d'orientació laboral.
-Els joves no coneixen els serveis d'orientació laboral
OPORTUNITATS

E
X
T
E
R
N

AMENACES

-El sector que més ocupació genera és el sector serveis.
-El sector industrial tendeix a la baixa (bijuteria, calçat, etc.) i si no té
-Augment dels agroturismes i hotels d’interior
suport econòmic de l’Administració Pública, perilla de tancar deixant
-La gastronomia podria convenir-te en un reclam turístic (Menorca és molts treballadors en situació precària i/o a l'atur.
regió gastronòmica europea).
-El sector quinari (cultura, benestar, educació, etc.) va creixent quan
-Els Ajuntaments poden promoure fires i mercats per atreure turisme i l’economia està estable, però és molt sensible a les crisis
dinamitzar l’economia local
econòmiques.
-S’ha reclamat formació per treballar en els escorxadors, producció d’oli -Manca relleu generacional en el sector pesquer, especialment per a la
i vi, crear matancers.
pesca de grans embarcacions.
-L'envelliment de la població pot generar noves oportunitats.
-Manca una formació adaptada a les necessitats actuals del mercat de
-Una opció de futur són les persones qualificades en activitats lligades a treball. Col·lectius vulnerables (joves i majors de 45) amb molt baixa
la societat de la informació i el coneixement: intel·ligència de dades, TIC. formació i amb dificultats per a orientar-los a la requalificació
-Una empresa demana persones treballadores amb carnet de CONTROL professional i a la formació.
DE PLAGUES.
-Un alt percentatge d'aturats majors de 45 anys no tenen
-SILME ha comprat un edifici annex al seu per a fer formació.
competències digitals, i això els impedeix inscriure's a ofertes de feina
-Manquen persones formades per a fer manteniment i que tinguin triple on tot el procés és telemàtic.
formació; llanterners, electricistes i fusters.
-Alt nombre de treballadors fixes-discontinus
-La formació dual és una gran oportunitat: grans beneficis de la formació -El mercat de treball de Menorca concentra les ofertes de feina en
a dins de l'empresa.
nivells de qualificació mitjos i baixos i no és capaç d'oferir sortides
-Potenciar els serveis d'orientació per fomentar aquells aprenentatges professionals a persones amb perfils altament qualificats.
que demanda el teixit productiu.
-Els estudiants desconeixen la realitat del mercat de treball a Menorca
-Reforçar l'orientació laboral als centres educatius, en espais que i decideixen la formació a cegues. Quan tornen, se n'adonen que estan
generin confiança i que es mostrin propers als joves com ara els Casals sobrequalificats i no troben feina.
de Joves.
-El sector serveis està en crisi per l’impacte de la COVID
-Potenciar l'orientació en emprenedoria.
-El turisme a gran escala deixa una forta empremta ecològica; cotxes
-Model d’economia circular, verda, blava, morada amb Recolzament per de lloguer que contaminen molt, recursos hídrics sobreexplotats a
part de la UE .
l’estiu, massificació en un període molt curt de temps...
-Especialització turística: naturalesa, arqueologia, rutes en bicicleta, -Dificultat per homologar formacions de l’exterior.
triathlon, etc.
-L’elevat preu de l’habitatge dificulta l’arribada de futurs residents per
-L’agenda 2030 ens beneficia atès que Menorca ja està en la línia de la a teletreballar.
sostenibilitat i la voluntat de desenvolupar-se des de la digitalització.
-Marcada estacionalitat del sector turístic.
-Menorca ja és candidata a la UNESCO per ser Patrimoni Mundial de la -Manquen serveis al Camí de Cavalls per potenciar-lo.
Humanitat (Menorca Talaiòtica)
-Les Illes Balears lideren la caiguda del PIB de tot l'Estat.
-Atur estructural molt gran entre els joves.
-Manca un acord social entorn a quins han de ser els sectors d'activitat
pels quals hauria d'apostar Menorca fet que dificulta el disseny d'una
oferta formativa de futur.
-Els condicionants i l'excessiva burocràcia a l'hora d'acreditar nous
espais formatius dificulta la posada en marxa de nous CP.
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DAFO Noves Tecnologies
POSITIU

NEGATIU

FORTALESES

DEBILITATS

-Centre BIT acreditat (Balears Innovació i Tecnologia) Menorca.

-Dificultat per acreditar famílies professionals tècniques que requereixi

I -L’entorn natural és un espai que es pot oferir per a la indústria grans equipaments informàtics
-La xarxa de telecomunicacions necessita millorar, especialment a la
N audiovisual, que venguin a filmar a la nostra illa.
T -L’entorn natural és un atractiu per atreure teletreballadors de fora de zona de costa.
-L’ús excessiu de l’ordinador o qualsevol altre artefacte tecnològic, pot
E Menorca.
-Implantació tecnologia 5G.
portar als usuaris a generar escenaris d’ansietat, estrès, cansament
R -Les TIC són un canal de comunicació instantani.
virtual i altres problemes físics.
N -Les TIC són dinàmiques i permeten canvis ràpids en els objectius.
-Falta de disponibilitat de recursos econòmics per grans inversions
tecnològiques.
OPORTUNITATS

AMENACES

-Gran impuls de vendes online a causa de la crisi de la Covid-19. Permet -Forta competència amb Mallorca i la península per la doble
vendre arreu del món. Gran ús de les plataformes de vendes online.
insularitat. Perjudica la venda online ja que la insularitat fa que les
-Molts mitjans de pagament online, cada cop més segurs.
despeses de vendes online siguin superiors a les d’altres territoris
-Gran ús que es fa en l’actualitat dels smartphones i tabletes. I -Falta de confiança en les tecnologies o en les compres online.
disponibilitat d’internet al telèfon mòbil i tabletes. Una gran part de la -Encara hi ha molta desconfiança per part d’alguns usuaris a l’hora
població son usuaris d’internet mòbil.
d’utilitzar el núvol.
-Gran ús de les xarxes socials.
-Preus molt elevats dels lloguers dels habitatges, impedeix l’arribada
-Gran ús del núvol per treballar.
de turistes o futurs residents per teletreballar.
-Manca de professionals (qualificats) per al manteniment de les xarxes
E -Grau ús de les videoconferències.
de telecomunicacions.
X -Nou cable elèctric assegura el subministrament elèctric.
T -Menorca espai idoni per a projectes tecnològics HUB, junt amb espais -El reduït cicle de vida de les noves tecnologies.
co-working i co-living.
-Els avenços continus de les Noves Tecnologies provoquen canvis
E -Augment dels agroturismes i hotels d’interior = turisme sostenible, de importants en la manera que tenim d'utilitzar-les. No podem preveure
R llarga estada i teletreball.
quin serà el proper avanç, i les estratègies de màrqueting basades en
N -L’agenda 2030 ens beneficia perquè Menorca ja està en la línia de la Noves Tecnologies han de revisar profundament cada any. Com més
sostenibilitat i la voluntat de desenvolupar-se des de la digitalització.
aviat entrem en el medi, millor preparats estarem per als canvis.
-Paisatge, litoral i espais naturals com a reclam turístic important per -No aconseguir acreditar un nou centre de formació a l’aula de SILME,
l’arribada de nous residents que teletreballin.
que serveix per a fer tele-formació
-El sector agroalimentari es supera; han eixamplat les formes de
producció i de venda (ecologia, venda en línia, repartiment porta a
porta…)
-Retenció del talent a través de les noves tecnologies.
-Potenciar empreses de productes fets amb material reciclat (noves
tecnologies).
-Acreditar l’aula nova de Silme per fer formació i tele-formació.

DAFO Sector turístic

I
N
T
E
R
N

POSITIU

NEGATIU

FORTALESES

DEBILITATS

-Menorca és destí STARLIGHT
-Manca una connexió viària alternativa per terra entre Ciutadella i
-Menorca és Reserva de la Biosfera fa més de 25 anys
Ferreries la qual cosa genera aglomeracions a la carretera a l’estiu.
-Menorca és regió GASTRONÒMICA Europea des de 2020
-Carreteres mal condicionades pel transport de mercaderies
-Amb l’ecotaxa s’impulsa el projecte SMART ISLAND per implantar - Deficiències en el transport aeri en temporada baixa
sensors, app, portals interactius i millorar aigua, energia, residus, servei -La xarxa de telecomunicacions necessita millorar, especialment a la
Wifi Camí cavalls, xarxa IOT
zona de costa i al traçat del camí de cavalls.
-Menorca és candidata a Patrimoni Mundial de la Humanitat per ser -En el Camí de Cavalls hi manquen serveis en el traçat (espais per a
Talaiòtica
menjar, beure, lavabos, espais amb alguna ombra, redossa pels cavalls
-Camí de Cavalls; desenvolupar el seu atractiu turístic per a fer TRAIL, BTT, i/o bicis...) Hi ha un projecte en marxa per a posar aquests serveis de
.... açò vol dir invertir molt en manteniment i millorar serveis en el traçat. lavabos, vending, zones d’avituallament lluny de les urbanitzacions per
Amb formació de pedra en sec es podria millorar el camí i fer totes les donar servei però que sigui bo de cuidar pel personal del Consell??
costes amb escales de pedra. Podria ser un TALLER D’OCUPACIÓ -Normativa excessiva en l’àmbit de les activitats turístiques
ESPECÍFIC.
-No saber lligar sectors culturals, oci, transport, habitatge, ecologia,
-S’estan creant rutes terrestres d’interior als municipis per incentivar gastronomia local per a fer una oferta realment engrescadora i ben
alternatives al Camí de Cavalls però amb algun interès per a promocionar- coordinada. Hi ha en marxa un projecte de turisme actiu, una app pel
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ho.
turisme sostenible que podria ajudar a disminuir aquest handicap
-L’entorn natural és un espai que es pot oferir per a la indústria
audiovisual, que venguin a gravar a la nostra illa.
-S’està redactant un pla de modernització de zones turístiques.
OPORTUNITATS

E
X
T
E
R
N

AMENACES

-Nou cable elèctric assegura el subministrament elèctric
-Marcada estacionalitat del sector turístic
-Menorca espai idoni per projectes tecnològics HUB, junt amb espais de -Excessiva dependència dels combustibles fòssils per crear energia
co-working i co-living. A Ciutadella hi ha un coliving-coworking que es diu elèctrica per tant no és coherent incentivar els vehicles elèctrics.
Add Livitum
-Manca de professionals (qualificats) en sectors com restauració,
-Augment dels agroturismes i hotels d’interior per=turisme sostenible, manteniment equips energies renovables, etc
llarga estada i teletreball.
-Alt nombre de treballadors fixes-discontinus
-L’agenda 2030 ens beneficia perquè Menorca ja està en la línia de la -El sector serveis està en crisi per l’impacte de la COVID
sostenibilitat i la voluntat de desenvolupar-se des de la digitalització.
-El cavall és un hobby no un sector de producció.
-Cal especialitzar-se P.ex: agroturismes sostenibles oferint nous serveis -Manquen espais d’esbarjo a l’entorn natural (tipus ‘merendero’) tot i
com reparació de bicicletes, serveis per a les rutes eqüestres i per lloguer que s’està treballant en cercar miradors per a la destinació Starlight.
nàutic.
-TURISME a gran escala deixa una forta empremta ecològica; cotxes de
-El turisme tendeix a cercar experiències turístiques segures i fluides, lloguer, recursos hídrics sobreexplotats a l’estiu, massificació en un
vacances més verdes, més sostenibles. També creix el turisme impulsat període molt curt de temps...
per les dades BIG DATA
-Aqüífers en risc de contaminar-se de nitrats per la sobreexplotació
-Tenim un paisatge, litoral i espais naturals que són un reclam turístic d’aigua
important
-Difícil connexió amb l’exterior encareix la matèria primera i
-Gaudim de productes alimentaris autòctons de gran qualitat i reconeguts l’exportació del producte local
com els formatges amb Denominació d’origen, olis, vins, companatges, -Volatilitat dels mercats internacionals
peix, carn....
-Canvis en la tendència del mercat turístic
-El sector nàutic s’està reinventant i es desenvolupa ràpidament perquè -Increment en els preus dels combustibles
ofereix experiències més segures en temps de crisi
-Tendència a l’especialització turística (naturalesa, arqueologia, rutes
-Les rutes eqüestres tenen empenta i podria desenvolupar-se més fent un en bicicleta, submarinisme, etc) si no ens alineam amb aquesta
turisme més integral que no només vengui a fer rutes, també promoure tendència, pot ser perdrem oportunitats de negoci
altres activitats hípiques a l’illa, com la cria de cavalls de raça per a la
compra-venda ja sigui per activitats hípiques o per consum humà, fer fires
de cavalls...
-El món marí pot desenvolupar esports aquàtics com el submarinisme,
surf, vela, etc...
-Promoure Fires i Mercats per atreure el turisme i dinamitzar l’economia
local
-Hi ha una proposta per a convertir l’Illa Plana (Port de Maó) en un centre
nàutic (està en pinses perquè és propietat d’Autoritat Portuària hi ha molt
de camí per recórrer)
-El Consell impulsa el turisme d’especialitat, habilita als guies turístics i
promociona el turisme actiu.
-El sector quinari (cultura, benestar personal, educació…) creix cal
reforçar-lo tot l’any per la desestacionalització de l’economia
-AGROOCI (aprovat en el PTI de 21.12.2020) convertint espais rurals en
desús en serveis vinculats al turisme ciclista i eqüestre, i també unit al
turisme nàutic
-A nivell europeu es vol recolzar l’economia circular, vinculable al sector
turístic.

● DAFO global del territori

POSITIU

I
N
T
E
R
N

NEGATIU

FORTALESES

DEBILITATS

CAPACITAT DE GESTIÓ; Tenim 4 centres de formació acreditats
-Disposam d’edificis propis acreditables; p.ex SA GRANJA
-Experiència en gestió de FPO i Capacitat per fer-ne més, innovar cap a nous
sectors
PROJECTES AMB PERSPECTIVA DE FUTUR
-Menorca destí STARLIGHT, regió GASTRONÒMICA UE, projecte SMART
ISLAND, Menorca Talaiòtica, Marca Reserva de la Biosfera...
-Centre BIT (Balears Innovació i Tecnologia) Menorca.
SOSTENIBILITAT

-Dificultat per acreditar famílies professionals tècniques que
requereixin tallers amb molta maquinària
-Manca de connexió alternativa per terra entre Ciutadella i Ferreries
-La xarxa de telecomunicacions necessita millorar, especialment a la
zona de costa.
-Les necessitats formatives de Menorca tenen la seva idiosincràsia,
sovint diferent del què succeeix en altres illes, així que les puntuacions
per adjudicar accions formatives no lliga amb les propostes que
necessitem.
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-Menorca 2030 reduirà al 50% les emissions de CO2 i tindrà un 85% d’energies ENTORN:
renovables
- Deficiències en el transport aeri en temporada baixa
-Descarbonització de la central tèrmica de Maó en el context de l’Agenda 2030 -Carreteres mal condicionades pel transport de mercaderies, manca de
ENTORN:
vores pel trànsit ciclista.
-Reserva de la Biosfera (ampliada a 500.000 Has. el juny de 2019)
-Normativa excessiva en l’àmbit de les activitats turístiques, el comerç i
-Camí de Cavalls; en previsió de crear punts d’avituallament i que formi part del la construcció
projecte SMART ISLAND que és un plus per l’atractiu turístic Amb formació de
pedra en sec es podria millorar el camí i fer totes les costes amb escales de
pedra. Podria ser un TALLER D’OCUPACIÓ ESPECÍFIC
-Candidatura a ser Patrimoni Cultural de la Humanitat (Menorca Talaiòtica)
-L’entorn natural és un espai que es pot oferir per a la indústria audiovisual,
que venguin a filmar a la nostra illa.
-Creació de rutes turístiques d’interior, a cada municipi, per a fer-les a peu i que
tenen algun atractiu.
OPORTUNITATS

E
X
T
E
R
N

AMENACES

CONDICIONS FAVORABLES
CONDICIONS DESFAVORABLES
-Nou cable elèctric assegura el subministrament elèctric
-Marcada estacionalitat del sector turístic
-Menorca espai idoni per a projectes tecnològics HUB, junt amb espais de co- -Excessiva dependència dels combustibles fòssils
working i co-living.
-Manca de professionals (qualificats) en sectors com restauració,
-Augment dels agroturismes i hotels d’interior =turisme sostenible, de llarga manteniment equips energies renovables, matancers, estibadors,
estada i teletreball.
mecànics vaixells gran calatge...
-L’agenda 2030 ens beneficia perquè Menorca ja està en la línia de la -El sector industrial tendeix a la baixa (bijuteria, calçat...) i perilla de
sostenibilitat i la voluntat de desenvolupar-se des de la digitalització.
tancar
-Cal especialitzar-se p. ex: agroturismes sostenibles oferint nous serveis com -Manca relleu generacional en el sector pesquer de grans
reparació de bicicletes, serveis per a les rutes eqüestres i per la indústria de embarcacions.
lloguer nàutic.
-Alt nombre de treballadors fixes-discontinus
ENTORN
-El sector serveis està en crisi per l’impacte de la COVID
-Paisatge, litoral i espais naturals com a reclam turístic important
-El cavall és un hobby no un sector de producció.
SECTORS PRODUCTIUS
ENTORN :
-Formatges amb Denominació d’origen
-Manquen espais d’esbarjo a l’entorn natural (tipus ‘merendero’) i
-El sector agroalimentari es supera; han eixamplat les formes de producció i de serveis al Camí de Cavalls
venda (ecologia, venda en línia, repartiment porta a porta…)
-TURISME a gran escala deixa una forta empremta ecològica; cotxes de
-Indústria capaç de reinventar-se; sector nàutic preparant la construcció de lloguer, recursos hídrics sobreexplotats a l’estiu, massificació en un
naus elèctriques a Menorca.
període molt curt de temps...
-Promoure la celebració de Fires i Mercats per atreure el turisme i dinamitzar SITUACIÓ EXTERNA QUE AFECTA:
l’economia local
-Difícil connexió amb l’exterior encareix la matèria primera i
-Persistència d’oficis tradicionals
l’exportació del producte local
-El sector quinari (cultura, benestar personal, educació…) creixent però és molt -Competència amb Mallorca i península per la doble insularitat
sensible a la crisi econòmica.
-Volatilitat dels mercats internacionals
NOVES OPORTUNITATS
-Canvis en la tendència del mercat turístic
-AGROOCI (aprovat en el PTI de 21.12.2020) convertint espais rurals en desús -Increment en els preus dels combustibles
en serveis vinculats al turisme ciclista i eqüestre, i també unit al turisme nàutic -Comerç en línia genera competència insostenible pel comerç local
-TURISME nàutic, RUTES eqüestres i lloguer de cavalls
-Tendència a l’especialització turística (naturalesa, arqueologia, rutes
-Voluntat de recolzament de certes institucions europees, nacionals, en bicicleta, submarinisme, etc) la qual cosa requereix un procés de
autonòmiques, insulars, de cara a fomentar el desenvolupament de formació i adaptació no fàcil d’assolir
l’economia circular
POSSIBLES NOUS NÍNXOLS O SECTORS PRODUCTIUS
-Venda de cavalls de raça menorquina i/o espanyola, potenciar el cavall per a
l’esport, pel·lícules, venda de la seva carn
-El món marí pot desenvolupar el submarinisme
-Retenció del talent a través de les NNTT
-Potenciar empreses de productes fets amb material reciclat
(NNTT, )ECONOMIA CIRCULAR
-Desenvolupar el centre oceanogràfic de la Mola i fer estudis científics de la
realitat local de la pesca
FORMACIÓ NECESSÀRIA
-FORMACIÓ per a treballar en els escorxadors/ MATANCERS. Producció d’oli i
de vi.
-Falta formació professionalitzadora en HÍPICA com a esport, serveis vinculats a
la hípica, l’oci.
-Aprofitar el CIFP del SOIB, Centre de la Mar, per a fer formació en el sector de
la pesca d’arrossegament.
-Manquen professionals d’estibatge i mecànics per a vaixells de gran calatge.
-A llarg termini crear una ESCOLA EQÜESTRE
-Falta acreditar nous espais per diversificar l’oferta formativa i que abasti
sectors que no atenem actualment o ho feim poquet; noves tecnologies,
ramaderia i agricultura ecològica, etc.
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7. OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES
7.1 OBJECTIU CENTRAL DEL PEOL
L’objectiu central del PEOL és facilitar una oferta formativa que respongui a les necessitats actuals i futures
dels sectors productius, en línia amb l’Agenda 2030, per tal de desestacionalitzar el turisme i aconseguir un
creixement econòmic sostenible i de futur per a l’illa de Menorca. D’aquesta manera, pretenem recuperar
el talent que va emigrar per manca d’oportunitats. Parlem de construir ponts, establir aliances, obrir
processos de comunicació fluida entre el sector productiu i el Consell Insular per tal de treballar junts en la
preparació dels treballadors de l’avui i pel demà. La nostra millor aportació, en tot aquest procés de
col·laboració i coordinació, és promoure la formació necessària en aquells sectors de més difícil cobertura,
creant nous centres de formació vinculats a sectors més innovadors com ara les energies renovables i les
noves tecnologies. Així mateix, impulsarem la formació dual la qual permet treballar i aprendre al mateix
temps, concertant espais amb els sectors productius que corresponguin.

7.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS
OE1: Promoure la formació i la inserció laboral dels joves de Menorca.
OE2: Promoure la formació i la inserció laboral de la població adulta de Menorca.
OE3: Disposar d’una població ocupada que respongui a les necessitats del teixit empresarial.
OE4: Estructurar l'oferta formativa alineada a les necessitats actuals i futures del mercat de treball.
OE5: Crear aliances i impulsar un treball comú, entre actors públics i privats, que permetin projectar
Menorca com un territori econòmic, sostenible i innovador.
OE6: Impulsar l'autoocupació com a desenvolupament professional

7.3 LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE1: Foment i millora de l'ocupabilitat de la població jove (menors de 30 anys).
LE2: Foment i millora de l'ocupabilitat de la població adulta.
LE3: Millora de les competències professionals actuals i futures de la població.
LE4: Suport en matèria d'Orientació laboral als usuaris d’Itineraris d’Inserció per a persones en risc
d’exclusió social i amb dificultats especial d’inserció laboral del servei d’Ocupació del Consell Insular.
LE5: Creació d'una nova oferta formativa que doni resposta a les necessitats del territori.
LE6: Creació d'aliances i noves xarxes de comunicació entre administracions, actors clau i sector productiu.
LE7: Foment i suport a l'emprenedoria i al teixit empresarial.
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7 línies estratègiques i 26 projectes
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8. PLA D’ACCIÓ DEL PEOL
8.1 FITXES DE PROJECTE
1.1. FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES DESOCUPADES AMB
ESTUDIS UNIVERSITARIS
Línia Estratègica del PEOL
Foment i millora de l'ocupabilitat de la població JOVE (menor de 30 anys)
Àmbit de treball



Foment de l’ocupació
Orientació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

Incentivar el retorn i, al mateix temps, retenir la fuga de talent jove que
té estudis superiors i necessiten experiència laboral
 OE1: Promoure la inserció laboral dels joves qualificat sense
experiència en la seva professió.
 OE2: Potenciar els serveis d’orientació laboral que tenim a
Menorca entre la població jove




ODS

4. Educació de qualitat
8. Treball decent i creixement econòmic
10. Reducció de les desigualtats

Destinataris
Població jove menor de 30 anys amb estudis superiors
Activitats a desenvolupar


Activitat 1: Adherir-nos a la convocatòria SOIB Joves Qualificats Sector Públic i a altres que
puguin sortir.
 Activitat 2: Difusió a xarxes socials, web del CIM i altres del programa SOIB JJQQ.
 Activitat 3: Fer difusió dels serveis OL existents a Menorca entre la població jove.
 Activitat 4: Participació en les comissions mixtes constituïdes amb la col·laboració del SOIB
 Activitat 5: Executar el projecte
 Activitat 6: Coordinar-nos amb algun servei d'OL (SOIB, DOIP, POAP, PAE, Serveis específics...)
per tal que puguin donar càpsules informatives d'inserció laboral als joves participants del
programa.
 Activitat 7: Derivar els participants al SOIB, DOIP, POAP, PAE, Serveis específics...
 Activitat 8: Justificació tècnica i econòmica del projecte.
 Activitat 9: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional un cop finalitzat el projecte.
Durada total de l’acció (en
15
mesos)
Grau de prioritat
Resultats esperats
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5





RE1: La inserció laboral del 50% dels joves participants un cop acabin el programa SOIB Joves
Qualificats en un termini de 6 mesos des de la data de finalització del primer contracte.
RE2: Aconseguir que els joves facin ús dels serveis OL existents a Menorca.
RE3: Esgotar el total del pressupost assignat per la convocatòria a l'hora de fer els projectes.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



AODL1

Altres agents implicats








SOIB
DOIP
POAP
PAE
Serveis específics del SOIB
Ajuntaments de Menorca

Recursos previstos





Recursos humans: 14% de dedicació estimat.
Recursos econòmics: les despeses del personal contractat.
Recursos materials: recursos informàtics propis de l'entitat local

Pressupost estimat de l’acció

Previsió de fonts de
finançament

Indicadors de resultat

Cost de l'AODL: 11.830,59€ més l'aportació de la convocatòria.





Fons propis de l’entitat local
SOIB - CAIB
Fons de finançament estatals
Fons europeus / comunitaris



Nombre de joves participants al programa SOIB Joves Qualificats
CIM.
Nombre de joves que comencin i acabin el contracte.
Nombre de joves que es derivin als serveis específics de
Menorca.
Nombre de persones contractades que s'insereixen al món
laboral durant els 6 mesos següents a la finalització del
contracte.
Reducció de la taxa d'atur dels menors de 30 anys.





Indicadors d’impacte

Cronograma
Activitats

Activitat 1: Adherir-nos a la convocatòria SOIB Joves
Qualificats Sector Públic.
Activitat 2: Difusió a xarxes socials, web del CIM i altres del
programa SOIB JJQQ.
Activitat 3: Fer difusió dels serveis OL existents a Menorca
entre la població jove.
Activitat 4: Participació en les comissions mixtes constituïdes
amb la col·laboració del SOIB
Activitat 5: Executar el projecte
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T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 6: Coordinar-nos amb algun servei d'OL (SOIB, DOIP,
POAP, PAE, Serveis específics...) per tal que puguin donar
càpsules informatives d'inserció laboral als joves participants
del programa.
Activitat 7:Derivar-los al SOIB, DOIP, POAP, PAE, Serveis
específics...
Activitat 8: Justificació tècnica i econòmica del projecte
Activitat 9: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional un cop
finalitzat el projecte.
1.2. PROMOURE LA INSERCIÓ LABORAL A PERSONES JOVES AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL OFERINT
FORMACIÓ A LES EMPRESES
Línia Estratègica del PEOL
Foment i millora de l’ocupabilitat de la població JOVE (menors de 30 anys)
Àmbit de treball




Foment de l’ocupació
Formació
Suport a l’empresa

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

ODS

Impulsar la formació dual per tal d’oferir un ofici de futur més adequat a
les necessitats de les empreses.
 OE1: Oferir una oferta formativa adreçada al mercat laboral canviant
que s’ajusti millor a les competències i faciliti les transicions laborals.
 OE2: Ajustar l’oferta formativa a les necessitats del mercat de treball
i a la millora de la competitivitat del teixit productiu amb especial
atenció a les competències clau, digitals i idiomàtiques.
 OE3: Promoure la formació modular acreditable.
 OE4: Promoure la formació vinculada a la contractació i l’adquisició
d’experiència laboral.
 OE5: Impulsar la formació en les empreses.
 1. Fi de la pobresa.
 2. Fam zero.
 4. Garantir educació i aprenentatge permanent.
 5. Igualtat de gènere.
 8. Treball decent i creixement econòmic.

Destinataris
Població jove menor de 30 anys desocupada en risc d'exclusió social
Activitats a desenvolupar
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Activitat 1: Contactar amb empreses que vulguin signar acords de col·laboració per poder realitzar
les pràctiques.
Activitat 2: Adherir-nos a la convocatòria formació dual, i d’altres que puguin sortir, així com
noves iniciatives.
Activitat 3: Fer difusió a les xarxes socials, web del Consell Insular de Menorca i a altres fonts de
difusió del programa SOIB DUAL.
Activitat 4: Coordinar-nos amb els agents relacionats: SOIB, Serveis Socials i Orientadors laborals.
Activitat 5: Participar en les comissions mixtes constituïdes amb col·laboració amb el SOIB.
Activitat 6: Treballar en xarxa amb les orientadores del servei per tal de derivar-nos usuaris.
Activitat 7: Executar el projecte.
Activitat 8: Justificació tècnica i econòmica del projecte.
Activitat 9: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels usuaris de la formació dual.

Durada total de l’acció (en mesos)

24 mesos

Grau de prioritat

5

Resultats esperats






RE1: La inserció laboral del 50% dels joves participants en el projecte SOIB Formació dual
RE2: Que els joves en risc d’exclusió sociolaboral i amb especials dificultats d’inserció laboral facin
ús del Servei d'Orientació Laboral del CIM (SOIB Jove); i a la resta de joves derivar-los a les oficines
del SOIB.
RE3: Millorar la qualitat de l’ocupació dels col·lectius vulnerables
RE4: Incrementar les competències laborals als partícips de les convocatòries.
RE5: Esgotar el total del pressupost assignat per la convocatòria a l'hora de fer els projectes.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció
Altres agents implicats



AODL 2




SOIB
Servei d'Orientació Laboral del Consell Insular de Menorca
(SOIB Jove).
Empreses compromeses a realitzar les pràctiques


Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció

Previsió de fonts de finançament

Indicadors de resultat
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Recursos humans: 16 % de dedicació de l’AODL 2.
Recursos econòmics: Segons convocatòria.
Recursos materials: els subvencionats per la convocatòria i
recursos informàtics propis de l’entitat local.

Cost de l’AODL: 13.520,68 € més l’aportació de la convocatòria.





Fons propis de l’entitat local
SOIB - CAIB
Fons de finançament estatals
Fons europeus / comunitaris




Número de joves participants als programes formació dual.
Taxa de persones que participen en accions formatives que
troben ocupació.


Indicadors d’impacte




Variació del número de persones en situació d’atur de
menys de 30 anys.
Número de persones ocupades un cop finalitzin el
programa.
Número d’usuaris que acaben treballant a la empresa on
s’han format.

Cronograma
Activitats

T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 1: Contactar amb empreses que vulguin signar acords
de col·laboració per poder realitzar les pràctiques.
Activitat 2: Adherir-nos a la convocatòria formació dual.
Activitat 3: Fer difusió a les xarxes socials, web del Consell
Insular de Menorca i a altres fonts de difusió del programa SOIB
DUAL.
Activitat 4: Coordinar-nos amb els agents relacionats: SOIB,
Serveis Socials i Orientadors laborals.
Activitat 5: Participar en les comissions mixtes constituïdes amb
col·laboració amb el SOIB.
Activitat 6: Treballar en xarxa amb les orientadores del servei
per tal de derivar-nos usuaris.
Activitat 7: Executar el projecte.
Activitat 8: Justificació tècnica i econòmica del projecte.
Activitat 9: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels
usuaris de la formació dual.

1.3. FORMAR I ACOMPANYAR A JOVES DESOCUPATS PER INCENTIVAR LA SEVA INSERCIÓ LABORAL
Línia Estratègica del PEOL
Foment i millora de l’ocupabilitat de la població JOVE (menors de 30 anys)
Àmbit de treball



Formació
Orientació

Objectius
Objectiu general
Objectius específics
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Desenvolupar l’empleabilitat dels joves, de col·lectius vulnerables,
que participen en Itineraris Integrals d’Inserció
 OE1 Incentivar la formació professional per a l’ocupació dels
joves sense experiència laboral
 OE2 Promoure la inserció laboral dels joves sense experiència
laboral
 OE3 Promoure la igualtat d’oportunitat en l’accés al mercat de
treball
 OE4 Fomentar el desenvolupament de les competències trans-






ODS

versals necessàries, tant per a continuar la formació com per
incorporar-se en el mercat de treball
4. Educació de qualitat
5. Igualtat de gènere
8. Treball decent i creixement econòmic
10 Reducció de les desigualtats

Destinataris
Població jove, menor de 30 anys, desocupada, en risc d’exclusió social
Activitats a desenvolupar









Activitat 1. Adherir-nos a la convocatòria SOIB JOVE Itineraris Integrals d’Inserció i d’altres
convocatòries que surtin i resultin adients.
Activitat 2. Reunions de coordinació amb el servei d’orientació laboral cada dos mesos
Activitat 3. Fer difusió dels serveis OL existents a Menorca entre la població jove, a través de les
xarxes socials, web del CIM i altres mitjans del programa SOIB Itineraris Jove.
Activitat 4. Executar el projecte i facilitar, a cada jove, el millor lloc per a desenvolupar les
Pràctiques Professionals no Laborals
Activitat 5. Oferir suport pedagògic en les accions formatives
Activitat 6. Derivar els participants als serveis d’Orientació Laboral de joves
Activitat 7. Justificació tècnica i econòmica del projecte
Activitat 8. Fer un anàlisi estadístic de l’impacte en l’ocupació dels alumnes del curs

Durada total de l’acció (en mesos) 24
Grau de prioritat

4

Resultats esperats





RE1 Inserció laboral del 20% dels joves participants en el projecte d’Itineraris
RE2 Que almenys el 25% dels joves segueixin fent ús dels Servei d'Orientació Laboral que tenen a
Menorca
RE3 Que el 70% dels alumnes inscrits acabin les accions formatives i superin les avaluacions amb
qualificació APTE
RE4 Millorar els sistemes i les eines de coordinació entre el grup de tècnics d’Itineraris, Tècnic de
formació i AODL

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció
Altres agents implicats
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AODL 3




SOIB
Serveis d’orientació laboral Jove del Consell Insular de Menorca



Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció

Previsió de fonts de finançament



Cost de l’AODL 3: 10.140,51€ més l’aportació de la convocatòria.




Fons propis de l’entitat local
SOIB / CAIB
Fons europeus / comunitaris



Nombre de joves, en un itinerari integral d’inserció, que acaben amb avaluació APTE les accions formatives
Nombre de joves, en un itinerari integral d’inserció, que s’insereixen en el món laboral
Nombre de joves, en un itinerari integral d’inserció, que continuen en el servei d’orientació laboral
Número de seguidors de les xarxes socials del CIMe
Número de likes que rep cada publicació adreçada a joves
Grau de satisfacció dels usuaris


Indicadors de resultat







Indicadors d’impacte

Recursos humans: 12% de dedicació de l’AODL.
Recursos econòmics: Els de les convocatòries implicades
més recursos propis del Consell.
Recursos materials: els finançats per la convocatòria i el propis del Consell Insular.



Variació del número de persones en situació d’atur de
menys de 30 anys
Nombre de joves que s'insereixen al món laboral durant els
6 mesos següents a la finalització de la participació en les
accions formatives.

Cronograma
Activitats
Activitat 1. Adherir-nos a la
convocatòria SOIB JOVE Itineraris
Integrals d’Inserció i d’altres
convocatòries que surtin i resultin
adients.
Activitat 2. Reunions de
coordinació amb el servei
d’orientació laboral cada dos
mesos
Activitat 3. Fer difusió dels serveis
OL existents a Menorca entre la
població jove, a través de les
xarxes socials, web del CIM i altres
mitjans del programa SOIB
Itineraris Jove.
Activitat 4. Executar el projecte i
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T1

Any 1
T2
T3

T4

T1

T2

Any 2
T3

T4

facilitar, a cada jove, el millor lloc
per a desenvolupar les Pràctiques
Professionals no Laborals
Activitat 5. Oferir suport
pedagògic en les accions
formatives
Activitat 6. Derivar els participants
als serveis d’Orientació Laboral de
joves
Activitat 7. Justificació tècnica i
econòmica del projecte
Activitat 8. Fer un anàlisi estadístic
de l’impacte en l’ocupació dels
alumnes del curs

1.4. PROMOURE L’OCUPABILITAT DE PERSONES JOVES
Línia Estratègica del PEOL
Foment i millora de l’ocupabilitat de la població JOVE (menors de 30 anys)
Àmbit de treball



Foment de l’ocupació
Orientació

Objectius
Objectiu general

Millorar l'ocupabilitat dels col·lectius vulnerables joves.


Objectius específics





ODS

Destinataris
Població jove menor de 30 anys.
Activitats a desenvolupar
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OE1: Que les persones joves aturades puguin mantenir les
seves competències professionals.
OE2: Millorar l’ocupabilitat de les persones joves.
OE3: Promoure la inserció laboral dels joves sense
experiència.
OE4: Potenciar els serveis d’orientació laboral que tenim a
Menorca entre la població jove.
1. Fi de la pobresa.
2. Fam zero.
4. Garantir educació i aprenentatge permanent.
5. Igualtat de gènere.
8. Treball decent i creixement econòmic.










Activitat 1: Adherir-nos a la convocatòria SOIB Reactiva. I d’altres que puguin sortir, així com
noves iniciatives.
Activitat 2: Fer difusió a les xarxes socials, web del Consell Insular de Menorca i a altres fonts de
difusió del programa SOIB REACTIVA, així com dels serveis d’orientació laboral existents a
Menorca entre la població jove.
Activitat 3: Coordinar-nos amb els agents relacionats: SOIB, Serveis Socials i Orientadors laborals.
Activitat 4: Participar en les comissions mixtes constituïdes amb col·laboració amb el SOIB.
Activitat 5: Executar el projecte.
Activitat 6: Justificació tècnica i econòmica del projecte.
Activitat 7: Derivar a les persones participants al SOIB.
Activitat 8: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels usuaris del projecte Reactiva.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

5

Resultats esperats




RE1: La inserció laboral del 50% dels joves participants un cop acabin el programa SOIB Reactiva
en un termini de 6 mesos des de la data de finalització del contracte.
RE2: Aconseguir que els joves facin ús dels serveis d’orientació laboral existents a Menorca.
RE3: Esgotar el total del pressupost assignat per la convocatòria a l'hora de fer els projectes.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



AODL 2

Altres agents implicats




SOIB
Diversos departaments del Consell Insular de Menorca





Recursos humans: 16 % de dedicació de l’AODL.
Recursos econòmics: Segons convocatòria.
Recursos materials: Recursos informàtics propis de l’entitat
local.

Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció

Previsió de fonts de finançament

Indicadors de resultat
Indicadors d’impacte

Cost de l’AODL: 13.520,68 € més l’aportació de la convocatòria.





Fons propis de l’entitat local
SOIB – CAIB
Fons de finançament estatals
Fons europeus / comunitaris





Número de joves participants al programa SOIB Reactiva.
Número de joves que es derivin al SOIB Menorca.
Número de persones usuàries del programa que
s'insereixen al mercat de treball.
Número de persones contractades que s'insereixen al món
laboral durant els 6 mesos següents a la finalització del
contracte.
Variació del número de joves en situació d’atur (16-29
anys).




Cronograma
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Activitats

T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 1: Adherir-nos a la convocatòria SOIB Reactiva. I
d’altres que puguin sortir, així com noves iniciatives.
Activitat 2: Fer difusió a les xarxes socials, web del Consell
Insular de Menorca i a altres fonts de difusió del programa
SOIB REACTIVA, així com dels serveis d’orientació laboral
existents a Menorca entre la població jove.
Activitat 3: Coordinar-nos amb els agents relacionats: SOIB,
Serveis Socials i Orientadors laborals.
Activitat 4: Participar en les comissions mixtes constituïdes
amb col·laboració amb el SOIB.
Activitat 5: Executar el projecte.
Activitat 6: Justificació tècnica i econòmica del projecte.
Activitat 7: Derivar a les persones participants al SOIB.
Activitat 8: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels
usuaris del projecte Reactiva.

2.1. PROMOURE L’OCUPABILITAT DE PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA O AFECTADES PER LA
CRISI DE LA COVID-19
Línia Estratègica del PEOL
Foment i millora de l’ocupabilitat de la població adulta
Àmbit de treball



Foment de l’ocupació
Orientació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

ODS
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Millorar l'ocupabilitat dels col·lectius vulnerables, aturats de llarga
durada o afectades per la pandèmia Covid-19.
 OE1: Que les persones aturades de llarga durada o afectades
per la pandèmia puguin mantenir les seves competències
professionals.
 OE2: Que les persones aturades de llarga durada o afectades
per la pandèmia puguin millorar l’ocupabilitat.
 OE3: Promoure la inserció laboral de les persones aturades
de llarga durada o afectades per la pandèmia.
 OE4: Potenciar els serveis d’orientació laboral que tenim a
Menorca entre la població aturada de llarga durada o
afectades per la pandèmia.
 1. Fi de la pobresa.
 2. Fam zero.
 4. Garantir educació i aprenentatge permanent.
 5. Igualtat de gènere.
 8. Treball decent i creixement econòmic.

Destinataris
Població major de 30 anys aturada de llarga durada o afectats per la pandèmia de la Covid-19
Activitats a desenvolupar









Activitat 1: Adherir-nos a la convocatòria SOIB Reactiva. I d’altres que puguin sortir, així com
noves iniciatives.
Activitat 2: Fer difusió a les xarxes socials, web del Consell Insular de Menorca i a altres fonts de
difusió del programa SOIB REACTIVA, així com dels serveis d’orientació laboral existents a
Menorca entre la població aturada de llarga durada o la població afectada per la pandèmia.
Activitat 3: Coordinar-nos amb els agents relacionats: SOIB, Serveis Socials i Orientadors laborals.
Activitat 4: Participar en les comissions mixtes constituïdes amb col·laboració amb el SOIB.
Activitat 5: Executar el projecte.
Activitat 6: Justificació tècnica i econòmica del projecte.
Activitat 7: Derivar a les persones participants al SOIB.
Activitat 8: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels usuaris del projecte Reactiva.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

5

Resultats esperats




RE1: La inserció laboral del 50% de les persones participants un cop acabin el programa SOIB
Reactiva en un termini de 6 mesos des de la data de finalització del contracte.
RE2: Aconseguir que les persones aturades facin ús dels serveis d’orientació laboral existents a
Menorca.
RE3: Esgotar el total del pressupost assignat per la convocatòria a l'hora de fer els projectes.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



AODL 2

Altres agents implicats




SOIB
Diversos departaments del Consell Insular de Menorca





Recursos humans: 30 % de dedicació de l’AODL 2.
Recursos econòmics: Segons convocatòria.
Recursos materials: Recursos informàtics propis de l’entitat
local.

Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció

Previsió de fonts de
finançament

Indicadors de resultat
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Cost de l’AODL: 25.351,27 € més l’aportació de la convocatòria





Fons propis de l’entitat local
SOIB – CAIB
Fons de finançament estatals
Fons europeus / comunitaris



Número de persones aturades de llarga durada o afectades per
la pandèmia participants al programa SOIB Reactiva.
Número de persones aturades que es derivin al SOIB Menorca.
Número de persones usuàries del programa que s'insereixen al
mercat de treball.





Indicadors d’impacte



Número de persones contractades que s'insereixen al món
laboral durant els 6 mesos següents a la finalització del
contracte.
Variació del número de persones en situació d’atur de més de
30 anys.

Cronograma
Activitats

T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 1: Adherir-nos a la convocatòria SOIB Reactiva. I
d’altres que puguin sortir, així com noves iniciatives.
Activitat 2: Fer difusió a les xarxes socials, web del Consell
Insular de Menorca i a altres fonts de difusió del programa
SOIB REACTIVA, així com dels serveis d’orientació laboral
existents a Menorca entre la població aturada o la població
afectada per la pandèmia.
Activitat 3: Coordinar-nos amb els agents relacionats: SOIB,
Serveis Socials i Orientadors laborals.
Activitat 4: Participar en les comissions mixtes constituïdes
amb col·laboració amb el SOIB.
Activitat 5: Executar el projecte.
Activitat 6: Justificació tècnica i econòmica del projecte.
Activitat 7: Derivar a les persones participants al SOIB.
Activitat 8: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels
usuaris del projecte Reactiva.

2.2. FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE DONES VÍCITIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Línia Estratègica del PEOL
Foment i millora de l'ocupabilitat de la població adulta
Àmbit de treball



Foment de l’ocupació
Orientació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics
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Atenció i suport a la dona (VVG) millorant la seva ocupabilitat i
proporcionant un itinerari d'inserció laboral
 OE 1: Potenciar l'ocupació de les dones com a principal instrument
d'inclusió social
 OE 2: Proporcionar informació i un diagnòstic personalitzat
 OE 3: Fomentar la contractació d'aquest col·lectiu amb dificultats
per accedir al mercat laboral








ODS

1. Fi de la pobresa
2. Fam zero
5. Igualtat de gènere
8. Treball decent i creixement econòmic
10. Reducció de les desigualtats
16. Pau, justícia i institucions solidàries

Destinataris
Dones víctimes de violència de gènere de l'illa de Menorca
Activitats a desenvolupar








Activitat 1: Potenciar la inserció laboral de la dona VVG.
Activitat 2: Adherir-nos a les diverses convocatòries SOIB DONA i altres convocatòries que
puguin sorgir.
Activitat 3: Executar el projecte
Activitat 4: Coordinant-nos amb els serveis específics d'orientació per tal de derivar i
acompanyar a la dona participant de la PAO.
Activitat 5: Proporcionar-lis la informació que sol·licitin o bé derivar-les a serveis especialitzats.
Activitat 6: Justificació econòmica i tècnica del projecte
Activitat 7: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional un cop finalitzat el projecte.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

4

Resultats esperats





RE1: Contractar el total de dones VVG que ens aprovin per resolució definitiva per tal de
potenciar la seva posterior inserció laboral.
RE2: Executar la convocatòria de SOIB DONA i possibles convocatòries que puguin anar sorgint.
RE3: Derivar el 100% de les participants al programa als serveis d'OL per aconseguir que
s'insereixi al món laboral.
RE4: Esgotar el total del pressupost assignat en la convocatòria de manera eficient.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



Tècnica de gestió del Departament d'Ocupació

Altres agents implicats







AODL1, AODL2 i AODL3
SOIB
Servei d'Orientació Laboral del CIM
Altres departaments del CIM
Centre Assessor de la Dona




Recursos humans: 5% de dedicació estimat AODL1.
Recursos econòmics: l'import concedit en la resolució de la
subvenció.
Recursos materials: recursos informàtics propis de l'entitat
local.

Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció
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El cost de l'AODL: 4.225,21 € més l'aportació de la convocatòria.

Previsió de fonts de
finançament

Indicadors de resultat





SOIB - CAIB
Fons de finançament estatals
Fons europeus / comunitaris




Nombre de dones participants al programa SOIB DONA.
Nombre de dones que fan ús del servei d'OL mentre participen
al programa.
Nombre de dones contractades que s'insereixen al món laboral
en un termini de 6 mesos des de la finalització del contracte.
Nombre de dones que decideixen formar-se en acabar el
projecte.


Indicadors d’impacte



Cronograma
Activitats

T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 1: Potenciar la inserció laboral de la dona VVG
Activitat 2: Adherir-nos a les diverses convocatòries SOIB
DONA.
Activitat 3: Executar el projecte
Activitat 4: Acompanyar a la dona participant de la PAO en el
procés d'inserció laboral posterior
Activitat 5:Proporcionar-lis la informació que sol·licitin o bé
derivar-les a serveis especialitzats
Activitat 6:Justificació econòmica i tècnica del projecte
Activitat 7: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional un cop
finalitzat el projecte.

3.1. FOMENT DE LA FORMACIÓ PER A PERSONES OCUPADES
Línia Estratègica del PEOL
Millora de les competències professionals actuals i futures de la població
Àmbit de treball



Planificació estratègica
Formació

Objectius
Objectiu general
Objectius específics
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Promoure la formació i reciclatge de persones ocupades, millorant
les seves competències professionals.
 OE 1: Cobrir la necessitat de desenvolupar una oferta
formativa adreçada a un mercat laboral canviant, que
n’ajusti millor les competències i en faciliti les transicions
laborals.
 OE 2: Formació a diversos objectius instrumentals.
 OE 3: Ajustar l’oferta formativa a les necessitats del mercat








ODS

de treball.
OE 4: Millorar les competències professionals de l’alumnat.
1. Fi de la pobresa.
2. Fam zero.
4. Garantir educació i aprenentatge permanent.
5. Igualtat de gènere.
8. Treball decent i creixement econòmic.

Destinataris
Persones ocupades
Activitats a desenvolupar








Activitat 1: Acreditar noves accions formatives ajustades als resultats obtinguts en l'anàlisi de
necessitats formatives.
Activitat 2: Adherir-nos a la convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar especialitats
formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats. I d’altres que puguin sortir, així
com noves iniciatives.
Activitat 3: Fer difusió a les xarxes socials, web del Consell Insular de Menorca i a altres fonts de
difusió dels programes de formació per a persones prioritàriament ocupades.
Activitat 4: Coordinar-nos amb els agents relacionats: SOIB, Serveis Socials i Orientadors laborals.
Activitat 5: Executar el projecte.
Activitat 6: Justificació tècnica i econòmica del projecte.
Activitat 7: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels usuaris del projecte de formació per
ocupats.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

4

Resultats esperats



RE1: Que el personal matriculat millori les seves competències professionals.
RE2: Millorar la qualitat de l’ocupació de les persones partícips.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



AODL 2

Altres agents implicats




SOIB
Docent

Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció
Previsió de fonts de
finançament
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Recursos humans: 8 % de dedicació de l’AODL.
Recursos econòmics: Segons convocatòria.
Recursos materials: Els subvencionats per la convocatòria.

Cost de l’AODL: 6.760,34 € més l’aportació de la convocatòria


SOIB - CAIB

Indicadors de resultat

Indicadors d’impacte




Nombre de persones receptores dels cursos de formació
Valoració de les accions formatives (enquesta participants)



Variació del número de persones que milloren la seva
ocupabilitat.
Nombre de participants als cursos de formació que hagin
millorat les seves competències professionals.



Cronograma
Activitats

T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 1: Acreditar noves accions formatives ajustades als
resultats obtinguts en l'anàlisi de necessitats formatives.
Activitat 2: Adherir-nos a la convocatòria de subvencions amb
l’objecte de finançar especialitats formatives adreçades
prioritàriament a treballadors ocupats. I d’altres que puguin
sortir, així com noves iniciatives.
Activitat 3: Fer difusió a les xarxes socials, web del Consell
Insular de Menorca i a altres fonts de difusió dels programes
de formació per a persones prioritàriament ocupades.
Activitat 4: Coordinar-nos amb els agents relacionats: SOIB,
Serveis Socials i Orientadors laborals.
Activitat 5: Executar el projecte.
Activitat 6: Justificació tècnica i econòmica del projecte.
Activitat 7: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels
usuaris del projecte de formació per ocupats.
3.2. PROJECTE PER A MILLORAR LES COMPETÈNCIES DIGITALS DELS COL·LECTIUS VULNERABLES DE MENORCA
Línia Estratègica del PEOL
Millora de les competències professionals actuals i futures de la població
Àmbit de treball



Orientació
Formació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics
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Afavorir l’aprenentatge de competències digitals en col·lectius
vulnerables que participen en Itineraris Integrals d’Inserció per a
majors de 30 anys
 OE1 Desenvolupar els coneixements i habilitats
informàtiques dels majors de 30 anys.
 OE2 Recuperar hàbits de formació per afavorir la inserció
sociolaboral i millorar l’autoestima
 OE3 Promoure la igualtat d’oportunitat en l’accés al
mercat de treball






ODS

4. Educació de qualitat
5. Igualtat de gènere
8. Treball decent i creixement econòmic
10. Reducció de les desigualtats

Destinataris
Aturats de llarga durada majors de 30 anys
Activitats a desenvolupar









Activitat 1. Adherir-nos a la convocatòria SOIB Itineraris Integrals d’Inserció i d’altres
convocatòries que surtin i resultin adients.
Activitat 2. Reunions de coordinació amb el servei d’orientació laboral cada dos mesos
Activitat 3. Fer difusió dels serveis OL existents a Menorca entre la població adulta, a través de
les xarxes socials, web del CIM i altres mitjans del programa SOIB Itineraris+30.
Activitat 4. Executar les especialitats formatives concedides en el projecte, adaptant els
continguts a les necessitats de cada alumne, especialment en la realització de pràctiques.
Activitat 5. Oferir suport pedagògic en les accions formatives
Activitat 6. Derivar els participants als serveis d’Orientació Laboral
Activitat 7. Justificació tècnica i econòmica del projecte
Activitat 8. En finalitzar les formacions, fer anàlisi estadístic de l’impacte de l’ocupació dels alumnes del curs.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

4

Resultats esperats





RE1: Que el 35 % dels alumnes d’Itineraris segueixin fent ús dels Serveis d'Orientació Laboral que
tenen a Menorca
RE2: Inserció laboral d’almenys el 20% de les persones participants en el projecte
RE3: Que el 70% dels alumnes inscrits acabin les accions formatives i superin les avaluacions amb
qualificació APTE
RE4: Millorar els sistemes i les eines de coordinació entre el grup de tècnics d’Itineraris, Tècnic
de formació i AODL

Agents implicats
Agents responsable de liderar l’execució de l’acció



AODL3

Altres agents implicats





SOIB
SEPE
Serveis d’orientació laboral del Consell Insular de Menorca



Recursos previstos
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Recursos humans: 12% de dedicació de l’AODL.
Recursos econòmics: Els de les convocatòries implicades
més recursos propis del Consell.
Recursos materials: els finançats per la convocatòria i el
propis del Consell Insular.

Pressupost estimat de l’acció

Cost de l’AODL3: 10.140,51€ més l’aportació de la convocatòria.






Previsió de fonts de finançament


Indicadors de resultat






Indicadors d’impacte



Fons propis de l’entitat local
SOIB / CAIB
Fons de finançament estatals
Fons europeus / comunitaris
Nombre de persones desocupades en un itinerari integral d’inserció, que acaben amb avaluació APTE les accions formatives
Nombre de persones desocupades en un itinerari integral d’inserció, que acaben amb una inserció laboral
Número de seguidors de les xarxes socials del CIMe
Número de likes que rep cada publicació adreçada a la
població adulta
Grau de satisfacció dels usuaris
Variació del número de persones en situació d’atur majors de 30 anys
Nombre de persones que són contractades durant els 6
mesos següents a la finalització de l’acció formativa.

Cronograma
Activitats
Activitat 1. Adherir-nos a la
convocatòria SOIB Itineraris Integrals
d’Inserció i d’altres convocatòries
que surtin i resultin adients.
Activitat 2. Reunions de coordinació
amb el servei d’orientació laboral
cada dos mesos
Activitat 3. Fer difusió dels serveis OL
existents a Menorca entre la població
adulta, a través de les xarxes socials,
web del CIM i altres mitjans del
programa SOIB Itineraris+30.
Activitat 4. Executar les especialitats
formatives concedides en el projecte,
adaptant els continguts a les
necessitats de cada alumne,
especialment en la realització de
pràctiques.
Activitat 5. Oferir suport pedagògic
en les accions formatives
Activitat 6. Derivar els participants als
serveis d’Orientació Laboral
Activitat 7. Justificació tècnica i econòmica del projecte
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T1

Any 1
T2
T3

T4

T1

T2

Any 2
T3

T4

Activitat 8. En finalitzar les formacions, fer anàlisi estadístic de l’impacte
de l’ocupació dels alumnes del curs.
3.3. FORMAR I ACOMPANYAR A PERSONES MAJORS DE 30 ANYS PER INCENTIVAR LA SEVA INSERCIÓ
LABORAL
Línia Estratègica del PEOL
Millora de les competències professionals actuals i futures de la població
Àmbit de treball



Orientació
Formació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

ODS

Afavorir l’aprenentatge de noves competències professionals a
col·lectius vulnerables que participen en Itineraris Integrals d’Inserció per a majors de 30 anys
 OE1 Incentivar la formació professional per a l’ocupació
dels majors de 30 anys.
 OE2 Potenciar l’ocupació com instrument d’inclusió social i
millora de l’autoestima
 OE3 Promoure la igualtat d’oportunitat en l’accés al mercat
de treball
 OE4 Fomentar el desenvolupament de les competències
transversals necessàries, tant per a continuar la formació
com per incorporar-se en el mercat de treball
 4. Educació de qualitat
 5. Igualtat de gènere
 8. Treball decent i creixement econòmic
 10. Reducció de les desigualtats

Destinataris
Aturats de llarga durada majors de 30 anys
Activitats a desenvolupar
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Activitat 1. Adherir-nos a la convocatòria SOIB Itineraris Integrals d’Inserció i d’altres
convocatòries que surtin i resultin adients.
Activitat 2. Treballar en xarxa amb les orientadores del servei d’Ocupació i fer difusió del seu
servei als alumnes. Reunir-nos cada dos mesos.
Activitat 3. Executar les especialitats formatives concedides en el projecte, atenent de forma
personalitzada cada alumne, especialment en la realització de pràctiques.
Activitat 4. Derivar els participants que no coneguin els Itineraris Integrals d’Inserció als serveis
d’Orientació Laboral
Activitat 5. Oferir suport pedagògic en les accions formatives
Activitat 6. Justificació tècnica i econòmica del projecte
Activitat 7. En finalitzar les formacions, fer anàlisi estadístic de l’impacte de l’ocupació dels
alumnes del curs.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

4

Resultats esperats





RE1: Que el 35% dels alumnes segueixin fent ús dels Serveis d'Orientació Laboral després de participar en el programa
RE2: Inserció laboral d’almenys el 20% de les persones participants en el projecte
RE3: Que el 70% dels alumnes inscrits acabin les accions formatives i superin les avaluacions amb
qualificació APTE
RE4: Millorar els sistemes i les eines de coordinació entre el grup de tècnics d’Itineraris, Tècnic
de formació i AODL

Agents implicats
Agents responsable de liderar l’execució de l’acció



AODL3

Altres agents implicats




SOIB
Serveis d’orientació laboral del Consell Insular de Menorca



Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció

Previsió de fonts de finançament



Cost de l’AODL3: 11.830,59 € més l’aportació de la convocatòria.







Indicadors de resultat






Indicadors d’impacte

Recursos humans: 14 % de dedicació de l’AODL.
Recursos econòmics: Els de les convocatòries implicades
més recursos propis del Consell.
Recursos materials: els finançats per la convocatòria i el
propis del Consell Insular.



Fons propis de l’entitat local
SOIB / CAIB
Fons de finançament estatals
Fons europeus / comunitaris
Nombre de persones desocupades participants al programa d’Itineraris Integrals d’Inserció que acaben amb avaluació APTE les accions formatives
Nombre de persones desocupades en un itinerari integral d’inserció, que acaben amb una inserció laboral
Número de seguidors de les xarxes socials del CIMe
Número de likes que rep cada publicació adreçada a la
població adulta
Grau de satisfacció dels usuaris
Nombre de persones que són contractades durant els 6
mesos següents a la finalització de l’acció formativa.
Variació del número de persones en situació d’atur de
més de 30 anys

Cronograma
Activitats
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Any 1

Any 2

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

Activitat 1. Adherir-nos a la
convocatòria SOIB Itineraris
Integrals d’Inserció i d’altres
convocatòries que surtin i resultin
adients.
Activitat 2. Treballar en xarxa amb
les orientadores del servei
d’Ocupació i fer difusió del seu servei
als alumnes. Reunir-nos cada dos
mesos
Activitat 3. Executar les especialitats
formatives concedides en el
projecte, atenent de forma
personalitzada cada alumne,
especialment en la realització de
pràctiques.
Activitat 4. Derivar els participants
que no coneguin els Itineraris
Integrals d’Inserció als serveis
d’Orientació Laboral
Activitat 5. Oferir suport pedagògic
en les accions formatives
Activitat 6. Justificació tècnica i
econòmica del projecte
Activitat 7. En finalitzar les formacions, fer anàlisi estadístic de l’impacte
de l’ocupació dels alumnes del curs.

3.4. FOMENT DE L'OFERTA FORMATIVA DIRIGIDA A PERSONES PREFERENTMENT DESOCUPADES
Línia Estratègica del PEOL
Millora de les competències professionals actuals i futures de la població
Àmbit de treball



Formació
Orientació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics
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Promoure la formació i el reciclatge de les persones desocupades, millorant les
seves competències per a la inserció laboral a curt termini.
 OE 1: Ajustar l'oferta formativa a les necessitats del mercat de treball.
 OE 2: Promoure la formació modular acreditable
 OE 3: Oferir als demandants d'ocupació formació ajustada als seus
itineraris personals.




ODS

4. Educació de qualitat
8. Treball decent i creixement econòmic

Destinataris
Persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació
Activitats a desenvolupar







Activitat 1: Acreditar noves accions formatives ajustades als resultats obtinguts en l'anàlisi de
necessitats formatives.
Activitat 2: Adherir-nos a la convocatòria SOIB formació per a persones desocupades i a altres que
puguin anar sorgint.
Activitat 3: Executar la convocatòria
Activitat 4: Proporcionar un itinerari d'orientació a les persones que participin en la formació per
tal que adquireixin les eines necessàries per incorporar-se al mercat de treball actual.
Activitat 5: Justificació tècnica i econòmica del projecte
Activitat 6: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional als 6 mesos d'haver cursat l'acció formativa.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

4

Resultats esperats




RE1: Que el 50% dels alumnes aconsegueixin inserció laboral en un termini de 6 mesos des de la
finalització de l'acció formativa.
RE2: Que el 70% dels alumnes inscrits acabin l'acció formativa i no l'abandonin en el transcurs de
la mateixa.
RE 3: Que un 40% dels alumnes s'inscrigui a un itinerari personalitzat per tal de millorar la seva
situació laboral.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



AODL1, AODL2 i AODL3

Altres agents implicats






Recursos previstos




Servei d'orientació laboral del CIM
Servei d'orientació laboral del SOIB
SOIB
Recursos humans: 14% de dedicació estimat AODL1, 10%
AODL2 i 10% AODL3
Recursos econòmics: els subvencionats a la convocatòria
Recursos materials: els subvencionats a la convocatòria i els
recursos informàtics propis de l'entitat local.

Pressupost estimat de l’acció

Previsió de fonts de finançament
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Cost de l'AODL: 28.731,44 € més l'aportació de la convocatòria.




SOIB - CAIB
Fons de finançament estatals
Fons europeus / comunitaris




Indicadors de resultat




Indicadors d’impacte

Nombre d'alumnes participants a cursos de desocupats.
Nombre d'alumnes que s'inscriguin a un itinerari
personalitzat un cop finalitzat el curs.
Nombre d'alumnes que comencen i acaben el curs.
Nombre d'alumnes que un cop cursada l'acció formativa,
s'insereixen al món laboral en un termini de 6 mesos.

Cronograma
Activitats

T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 1: Acreditar noves accions formatives ajustades als
resultats obtinguts en l'anàlisi de necessitats formatives.
Activitat 2: Adherir-nos a la convocatòria SOIB formació per a
persones desocupades.
Activitat 3: Executar la convocatòria
Activitat 4: Proporcionar un itinerari d'orientació a les persones
que participin en la formació per tal que adquireixin les eines
necessàries per incorporar-se al mercat de treball actual.
Activitat 5: Justificació tècnica i econòmica del projecte
Activitat 6: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional als 6
mesos d'haver finalitzat l'acció formativa.
3.5. MILLORA DE LES APTITUDS I LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DE LES PERSONES JOVES
DESOCUPADES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
Línia Estratègica del PEOL
Millora de les competències professionals actuals i futures de la població
Àmbit de treball



Foment de l’ocupació
Formació

Objectius
Objectiu general

Millorar les actituds i competències professionals dels joves desocupats


Objectius específics



OE 1: Reforçar l'ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no
integrades en els sistemes d'educació o formació.
OE 2: Millorar les competències professionals dels joves per tal de
fomentar la seva inserció laboral a través de l'obtenció d'un CP.

Destinataris
Població jove menor de 30 anys desocupada en risc d'exclusió social
Activitats a desenvolupar
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Activitat 1: Potenciar el Servei d'Orientació Laboral del Consell Insular de Menorca.
Activitat 2: Adherir-nos a la convocatòria programes mixtos d'ocupació i formació (durant els
següents dos anys)
Activitat 3: Treballar en xarxa amb les orientadores del servei per tal de derivar-nos usuaris.
Activitat 4: Executar els projectes.
Activitat 5: Aconseguir que un cop acabi el projecte, els participants estiguin inscrits a un itinerari
d'inserció laboral.
Activitat 6: Justificació tècnica i econòmica del projecte
Activitat 7: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional un cop finalitzat el projecte.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

5

Resultats esperats





RE1: La inserció laboral del 50% dels joves participants en el projecte SOIB JOVE Formació i
Ocupació
RE2: Que els joves facin ús del Servei d'Orientació Laboral del CIM.
RE 3: Que el 80% dels joves participants es treguin el Certificat de Professionalitat concret.
RE4: Esgotar el total del pressupost assignat en la convocatòria.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció
Altres agents implicats

Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció
Previsió de fonts de
finançament

Indicadors de resultat



AODL 1







SOIB
Servei d'Orientació Laboral del Consell Insular de Menorca
Altres departaments del CIM
Recursos humans: 15% AODL
Recursos econòmics: cost del material del curs i el corresponent a
la formació complementària.
Recursos materials: els que subvenciona la convocatòria i els
recursos informàtics propis de l'entitat local.



Cost de l'AODL: 12.675,64€ més l'aportació de la convocatòria.





Fons propis de l’entitat local
SOIB - CAIB
Fons de finançament estatals
Fons europeus / comunitaris



Nombre de joves participants als programes mixtos d'ocupació i
formació
Nombre de joves que comencin i acabin el programa.
Nombre de joves que estiguin en un itinerari integral d'inserció
en acabar el programa
Nombre de joves contractats que s'insereixen al món laboral
durant els 6 mesos següents a la finalització del contracte.
Nombre de joves contractats que decideixen seguir formant-se a
l'acabar el projecte.
Reducció de la taxa d'atur dels menors de 30 anys sense estudis.





Indicadors d’impacte




Cronograma
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Activitats

T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 1: Potenciar el Servei d'Orientació Laboral del Consell
Insular de Menorca.
Activitat 2: Adherir-nos a la convocatòria programes mixtos
d'ocupació i formació (durant els següents dos anys)
Activitat 3: Treballar en xarxa amb les orientadores del servei
per tal de derivar-nos usuaris.
Activitat 4: Executar els projectes.
Activitat 5: Aconseguir que un cop acabi el projecte, els
participants estiguin inscrits a un itinerari d'inserció laboral.
Activitat 6: Justificació econòmica i tècnica del projecte
Activitat 7: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional un cop
finalitzat el projecte.
3.6. MILLORA DE LES APTITUDS I LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DE LES PERSONES ADULTES
DESOCUPADES
Línia Estratègica del PEOL
Millora de les competències professionals actuals i futures de la població
Àmbit de treball



Foment de l’ocupació
Orientació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

Millorar les actituds i competències professionals de les persones adultes
desocupades
 OE 1: Reforçar l'ocupabilitat de les persones adultes no ocupades i
no integrades en els sistemes d'educació o formació.
 OE 2: Millorar les competències professionals de la població adulta
per tal de fomentar la seva inserció laboral a través de l'obtenció
d'un CP.

Destinataris
Població major de 30 anys desocupada en risc d'exclusió social
Activitats a desenvolupar
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Activitat 1: Potenciar el Servei d'Orientació Laboral del Consell Insular de Menorca.
Activitat 2: Adherir-nos a la convocatòria de programes mixtos d'ocupació i formació (durant els
següents dos anys)
Activitat 3: Executar els projectes.
Activitat 4: Aconseguir que un cop acabi el projecte, els participants estiguin inscrits a un itinerari
d'inserció laboral.
Activitat 5: Justificació tècnica i econòmica del projecte
Activitat 6: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels usuaris d'un itinerari.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

5

Resultats esperats





RE1: La inserció laboral del 50% dels participants en el projecte SOIB Formació i Ocupació.
RE2: Que els alumnes-treballadors facin ús del Servei d'Orientació Laboral del CIM.
RE3: Que el 80% de l'alumnat acabi el curs i, conseqüentment, es treguin el Certificat de
Professionalitat corresponent.
RE4: Esgotar el total del pressupost assignat en la convocatòria.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



AODL1

Altres agents implicats






SOIB
Servei d'Orientació Laboral del Consell Insular de Menorca
Altres departaments del CIM
Centres residencials persones majors




Recursos humans: 15% de dedicació estimat AODL1.
Recursos econòmics: el cost del material del curs i el
corresponent a la formació complementària.
Recursos materials: només els que subvenciona la convocatòria

Recursos previstos


Pressupost estimat de l’acció
Previsió de fonts de
finançament

Cost de l'AODL: 12.675,64€ més l'aportació de la convocatòria.





Fons propis de l’entitat local
SOIB - CAIB
Fons europeus / comunitaris
Fons de finançament estatals



Nombre d'adults participants als programes mixtos d'ocupació i
formació.
Nombre d'adults que acabin el programa mixt.
Nombre d'adults que estiguin en un itinerari integral d'inserció
en acabar el programa.
Nombre de persones adultes contractades que s'insereixen al
món laboral en un termini de 6 mesos des de la finalització del
contracte.
Nombre de persones adultes contractades que decideixen seguir
formant-se a l'acabar el projecte.
Reducció de la taxa d'atur dels majors de 30 anys amb estudis
bàsics.

Indicadors de resultat




Indicadors d’impacte





Cronograma
Activitats
Activitat 1: Potenciar el Servei d'Orientació Laboral del Consell
Insular de Menorca.
Activitat 2: Adherir-nos a la convocatòria de programes mixtos
d'ocupació i formació (durant els següents dos anys)
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T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 3: Executar els projectes.
Activitat 4: Aconseguir que un cop acabi el projecte, els
participants estiguin inscrits a un itinerari d'inserció laboral.
Activitat 5: Justificació tècnica i econòmica del projecte
Activitat 6: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels
usuaris d'un itinerari

4.1. FIRA D'OCUPACIÓ «FOCUS» (EDICIÓ CIUTADELLA 2022)
Línia Estratègica del PEOL
Suport en matèria d'Orientació laboral als usuaris d’Itineraris d’Inserció per a persones en risc d’exclusió
social i amb dificultats especial d’inserció laboral del servei d’Ocupació del Consell Insular.
Àmbit de treball



Foment de l’ocupació
Orientació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

Aconseguir que els visitants de la fira tinguin una visió més àmplia de la
realitat actual i de les necessitats futures del mercat de treball de Menorca.
 OE1: Potenciar i donar suport als serveis d'OL existents a Menorca.
 OE2: Millorar l'ocupabilitat de les persones en edat de treballar.
 OE3: Orientar en matèria laboral a la gent jove.
 OE4: Orientar en matèria laboral a la població adulta que necessiti
millorar el seu perfil professional.
 OE5: Involucrar al teixit empresarial per tal de cobrir les seves
necessitats de personal.



ODS

4. Educació de qualitat.
8. Treball decent i creixement econòmic.

Destinataris





Joves que volen donar inici a la seva vida laboral i ajustar les seves competències a les necessitats
actuals del mercat de treball.
Joves que es troben en el moment d’escollir uns estudis i volen conèixer quines oportunitats
laborals oferirà el mercat de treball de Menorca en els pròxims anys.
Població adulta que es vol requalificar per tal de millorar les seves opcions d'inserció laboral.
Empresaris interessats a donar a conèixer el perfil de professional que demandarà el seu sector
productiu.

Activitats a desenvolupar
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Activitat 1: Redactar la memòria explicativa del projecte.
Activitat 2: Presentar el projecte a tots els agents potencialment interessats.
Activitat 3: Planificació i organització de l'esdeveniment.
Activitat 4: Celebració de la fira.



Activitat 5: Avaluació de l'impacte de l'esdeveniment i propostes de millora per a properes
edicions.

Durada total de l’acció (en mesos) 12
Grau de prioritat

4

Resultats esperats





RE1: Proporcionar la informació adequada als visitants per a que puguin prendre les decisions
adequades en l'àmbit laboral.
RE2: Aconseguir implicació per part dels empresaris i coresponsabilitzar-los (almenys una
empresa de cada sector)
RE 3: Celebrar la fira.
RE 4: Aconseguir que el 70% dels visitants i altres agents implicats estiguin satisfets amb la
celebració de la mateixa.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció

Altres agents implicats

Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció

Previsió de fonts de
finançament

Indicadors de resultat

Indicadors d’impacte
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AODL's Ajuntament de Ciutadella
AODL's Consell Insular de Menorca











SOIB
CIME
Ajuntaments de Menorca
Centres educatius i centres de formació
Empresaris i/o entitats empresarials
DOIP
Orientadors laborals i acadèmics
Tercer Sector: Cáritas, Creu Roja, etc.
Recursos humans: 12% de dedicació AODL1 i 10% AODL3 i
AODL3.
 Recursos econòmics: La despesa corresponent a la de tot el
personal de brigada que doni suport en el muntatge i
desmuntatge de la fira, i les aportacions econòmiques que
puguin fer les entitats públiques i privades que hi col·laborin.
 Recursos materials: sala multifuncional de Ciutadella,
equipament i mobiliari per als estands, connexió a Internet,
pàgina web i material promocional de la fira.
Cost de les despeses relatives a l'organització (6.000 € aprox), cost de
l'AODL (27.041,36€) i cost del personal de brigada.





Fons propis de l’entitat local
Consell Insular
SOIB - CAIB
Altres (quins): Altres ajuntaments i entitats que hi vulguin
participar





Nombre de visitants de la fira.
Nombre d'empreses que hi participin.
Nombre d'entitats que hi participin.




Grau de satisfacció dels assistents.
Grau de satisfacció de les empreses que s'hagin implicat.

Cronograma
Activitats

T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 1: Redactar la memòria explicativa del projecte
Activitat 2: Presentar el projecte a tots els agents
potencialment interessats.
Activitat 3: Planificació i organització de l'esdeveniment.
Activitat 4: Celebració de la fira.
Activitat 5: Avaluació de l'impacte de l'esdeveniment i propostes de millora per a properes edicions

4.2. IMPULS DEL SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL DE JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
Línia Estratègica del PEOL
Suport en matèria d'Orientació laboral als usuaris d’Itineraris d’Inserció per a persones en risc d’exclusió
social i amb dificultats especial d’inserció laboral del servei d’Ocupació del Consell Insular.
Àmbit de treball



Foment de l'ocupació
Orientació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

ODS

Millorar l'ocupabilitat dels joves en risc d'exclusió social i amb dificultats
d'inserció laboral.
 OE1: Impulsar el Servei d'OL del CIM.
 OE2: Donar oportunitats als joves no ocupats i no integrats en els
sistemes d'educació o formació
 OE3: Impulsar la incorporació dels joves al mercat laboral
 OE4: Impulsar la formació dels joves que estiguin en un itinerari per
tal de millorar les seves competències professionals.
 OE5: Procurar donar continuïtat al Servei d'OL del CIM.
 1. Fi de la pobresa.
 2. Fam zero.
 4. Educació de qualitat.
 8. Treball decent i creixement econòmic.
 10. Reducció de les desigualtats.

Destinataris
Joves en risc d'exclusió social de Menorca
Activitats a desenvolupar
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Activitat 1: Potenciar els serveis d'OL existents a Menorca entre la població jove.
Activitat 2: Adherir-nos a la convocatòria SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció i d'altres que
puguin anar sorgint.
Activitat 3: Executar el projecte
Activitat 4: Aconseguir que els joves participants de les diverses PAO del CIM s'inscriguin al servei
i tinguin un itinerari individualitzat per tal de millorar la seva ocupabilitat.
Activitat 5: Justificació tècnica i econòmica del projecte
Activitat 6: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels usuaris d'un itinerari.

Durada total de l’acció (en mesos) 24
Grau de prioritat

5

Resultats esperats





RE1: Complir amb els resultats esperats del projecte SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció.
RE2: Que un 50% dels joves participants de les PAO promogudes pel CIM s'inscriguin a un itinerari
individualitzat.
RE2: Que un 50% dels joves participants en un itinerari es decideixin formar o bé incorporar-se al
món laboral.
RE3: Esgotar el total del pressupost assignat per la convocatòria de manera eficient.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



AODL1

Altres agents implicats






SOIB
Orientadores Consell Insular de Menorca
Serveis socials Ajuntaments
AODL2 i AODL3

Recursos previstos





Recursos humans: 5% de dedicació estimat AODL1.
Recursos econòmics: els subvencionats en la convocatòria.
Recursos materials: els subvencionats en la convocatòria

Pressupost estimat de l’acció
Previsió de fonts de finançament

Indicadors de resultat

El cost de l'AODL: 4.225,21€ més l'aportació de la convocatòria.




Fons propis de l’entitat local
SOIB – CAIB
Fons europeus / comunitaris




Nombre de joves atesos en un itinerari integral d'inserció.
Nombre de joves participants de les PAO del CIM que s'han
inscrit a un itinerari.
Reducció de la taxa d'atur dels menors de 30 anys sense
estudis.
Nombre de joves que un cop inscrits a un itinerari s'hagin
incorporat al món laboral.
Nombre de joves que un cop inscrits a un itinerari s'hagin
volgut formar.


Indicadors d’impacte




Cronograma
Activitats
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T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 1: Potenciar els serveis d'OL existents a Menorca entre
la població jove
Activitat 2: Adherir-nos a la convocatòria SOIB JOVE Itineraris
Integrals d'Inserció
Activitat 3: Executar el projecte
Activitat 4: Aconseguir que els joves participants de les diverses
PAO del CIM s'inscriguin al servei i tinguin un itinerari
individualitzat per tal de millorar la seva ocupabilitat.
Ac Activitat 5: Justificació tècnica i econòmica del projecte.
Activitat 6: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels
usuaris d'un itinerari
Activitat 7: Estudiar la viabilitat de la creació d'una Agència de
Desenvolupament Local a Menorca.
4.3. IMPULS DEL SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL DEL COL·LECTIU VULNERABLE, MAJORS DE 30 ANYS,
EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
Línia Estratègica del PEOL
Suport en matèria d'Orientació laboral als usuaris d’Itineraris d’Inserció per a persones en risc d’exclusió
social i amb dificultats especial d’inserció laboral del servei d’Ocupació del Consell Insular.
Àmbit de treball



Foment de l’ocupació
Orientació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

Impulsar l'ocupabilitat del col·lectiu vulnerable, en risc d'exclusió social,
desenvolupant un procés d'acompanyament personalitzat.
 OE 1: Impulsar el Servei d'OL del CIM.
 OE 2: Orientar i acompanyar en els itineraris individualitzats
personalitzats.
 OE 3:Millorar l'ocupabilitat de la població major de 30 anys que estigui
en un itinerari.
 OE 4: Impulsar la formació de les persones que estiguin en un itinerari
per tal de millorar les seves competències digitals.
 OE5: Procurar donar continuïtat al Servei d'OL del CIM.

Destinataris
Col·lectiu de persones en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral
Activitats a desenvolupar
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Activitat 1: Redactar la convocatòria SOIB Itineraris Integrals d'Inserció
Activitat 2: Executar el projecte
Activitat 3: Aconseguir que els adults participants de les diverses PAO del CIM s'inscriguin al
servei i tinguin un itinerari individualitzat per tal de millorar la seva ocupabilitat.
Activitat 4: Potenciar els serveis d'OL existents a Menorca entre la població adulta.




Activitat 5: Justificació tècnica i econòmica del projecte.
Activitat 6: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels usuaris d'un itinerari.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

4

Resultats esperats






RE1: Complir amb els resultats esperats del projecte SOIB Itineraris Integrals d'Inserció.
RE2: Que un 50% dels participants de les PAO promogudes pel CIM s'inscriguin a un itinerari
individualitzat.
RE3: Que alguns usuaris atesos s'hagin incorporat al món laboral.
RE4: Que alguns usuaris atesos hagin decidit formar-se.
RE5: Esgotar tot el pressupost concedit a la convocatòria de manera eficient.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



AODL1

Altres agents implicats






SOIB
Orientadores Consell Insular de Menorca
Serveis socials dels diversos ajuntaments de Menorca
AODL2 i AODL3

Recursos previstos





Recursos humans: 5 % de dedicació estimat AODL1.
Recursos econòmics: els subvencionats en la convocatòria
Recursos materials: els subvencionats en la convocatòria

Pressupost estimat de l’acció
Previsió de fonts de
finançament
Indicadors de resultat

Cost de l'AODL: 4.225,21 € més l'aportació de la convocatòria.




Fons propis de l’entitat local
SOIB - CAIB
Fons europeus / comunitaris




Nombre de persones ateses en un itinerari integral d'inserció.
Nombre de persones participants de les PAO del CIM que s'han
inscrit a un itinerari.
Reducció de la taxa d'atur de la població adulta sense estudis.
Nombre de persones adultes que un cop inscrit a un itinerari
s'hagin incorporat al món laboral.
Nombre de persones adultes que un cop inscrit a un itinerari
s'hagin decidit formar per millorar les seves competències.



Indicadors d’impacte



Cronograma
Activitats
Activitat 1: Redactar la convocatòria SOIB Itineraris Integrals
d'Inserció
Activitat 2: Executar el projecte
Activitat 3: Aconseguir que els adults participants de les
diverses PAO del CIM s'inscriguin al servei i tinguin un itinerari
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T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

individualitzat per tal de millorar la seva ocupabilitat.
Activitat 4:Potenciar els serveis d'OL existents a Menorca entre
la població adulta.
Activitat 5: Justificació tècnica i econòmica del projecte
Activitat 6: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional dels
usuaris d'un itinerari.
Activitat 7: Estudiar la viabilitat de la creació d'una Agència de
Desenvolupament Local a Menorca.

5.1. PROMOURE LA CREACIÓ D’UN CENTRE DE FORMACIÓ ADREÇAT A LES NOVES TECNOLOGIES
Línia Estratègica del PEOL
Creació d’una nova oferta formativa que doni resposta a les necessitats del territori
Àmbit de treball




Foment de l’ocupació
Formació
Planificació estratègica

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

ODS

Impulsar especialitats formatives amb perspectives d’inserció laboral
en nous nínxols laborals més innovadors
 OE1: Identificar les especialitats formatives que tenen més futur per a les noves tecnologies
 OE2: Promoure l’acreditació de Certificats de Professionalitat
de la família Informàtica
 OE3: Obtenir el certificat de qualitat del nou centre de formació
 4. Educació de qualitat.
 5. Igualtat de gènere.
 8. Treball decent i creixement econòmic.
 10. Reducció de les desigualtats.
 17. Aliances per assolir els objectius.

Destinataris
Col·lectius vulnerables joves i majors de 30 anys, dones, persones ocupades que necessiten actualitzar
coneixements, persones desocupades de llarga i curta durada, població en general.
Activitats a desenvolupar
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Activitat 1: Analitzar les especialitats formatives d’informàtica que tenen més futur
Activitat 2: Redacció del projecte i sol·licitud de subvenció: SOIB ACREDITACIONS
Activitat 3: Impulsar l’obtenció del Certificat de Qualitat ISO 9001:2015
Activitat 4: Fer seguiment de les obres de millora i equipació del nou centre de Formació
Activitat 5: Preparar l’aula i tot l’equipament per a obtenir l’acreditació
Activitat 6: Adhesió a alguna convocatòria SOIB per executar la formació solicitada i executar-la
Activitat 7: Justificació tècnica i econòmica dels projectes
Activitat 8: Anàlisi estadístic de l’impacte ocupacional dels alumnes del projecte
Activitat 9: Coordinació amb els tècnics de SILME i polítics del Consell per a formalitzar la cessió

del Dret d’ús del nou Centre de Formació
Activitat 10: Coordinació permanent amb els tècnics de l’empresa pública on s’ubicarà el nou
centre
Durada total de l’acció (en me24
sos)


Grau de prioritat

5

Resultats esperats







RE1: Acreditar les instal·lacions de SILME com a nou centre de formació
RE2: Acreditar, almenys, un certificat de professionalitat vinculat a les Noves Tecnologies.
RE3: Adherir-nos a una convocatòria SOIB per executar l’especialitat formativa
RE4: Executar la formació sol·licitada
RE5: Facilitar l’accés a una ocupació estable i de qualitat al 25% dels partícips de la convocatòria
de formació.
RE6: Descentralitzar la Formació Professional per a l’Ocupació de la seu del Consell Insular de
Menorca (plaça de la Biosfera).

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



AODL3

Altres agents implicats






SOIB
SILME
Empresa de certificació de qualitat
Departament d’Ocupació

Recursos previstos





Pressupost estimat de l’acció

Previsió de fonts de finançament

Indicadors de resultat
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Recursos humans: 10% de dedicació de l’AODL3.
Recursos econòmics: Recursos propis per a fer l’acreditació i
també els de la convocatòria.
Recursos materials: Recursos propis del Consell Insular.

Cost de l’AODL: 8.450,42€ més l’aportació de les convocatòries.










Fons propis de l’entitat local
Fons de l’empresa SILME
SOIB / CAIB
Fons de finançament estatals
Fons europeus / comunitaris
Nombre de centres acreditats que imparteixen la mateixa
formació a l’illa de Menorca
Nombre de famílies formatives cobertes
Nombre de cursos de formació realitzats en el nou centre
Nombre de persones que participen en les accions formatives


Indicadors d’impacte



Variació del número de persones en situació d’atur en aquest
sector productiu
Número de persones desocupades (curta i llarga durada) que
realitzen algun curs de formació professional per a l’ocupació, família informàtica

Cronograma
Activitats

T1

Any 1
T2
T3

T4

T1

T2

Any 2
T3

T4

Activitat 1: Analitzar les especialitats formatives d’informàtica
que tenen més futur
Activitat 2: Redacció del projecte
i sol·licitud de subvenció: SOIB
ACREDITACIONS
Activitat 3: Impulsar l’obtenció
del Certificat de Qualitat ISO
9001:2015
Activitat 4: Fer seguiment de les
obres de millora i equipació del
nou centre de Formació
Activitat 5: Preparar l’aula i tot
l’equipament per a obtenir
l’acreditació
Activitat 6: Adhesió a alguna convocatòria SOIB per executar la
formació sol·licitada i executar-la
Activitat 7: Justificació tècnica i
econòmica dels projectes
Activitat 8: Anàlisi estadístic de
l’impacte ocupacional dels alumnes del projecte
Activitat 9: Coordinació amb els
tècnics de SILME i polítics del
Consell per a formalitzar la cessió
del Dret d’ús del nou Centre de
Formació
Activitat 10: Coordinació permanent amb els tècnics de l’empresa pública on s’ubicarà el nou
centre

5.2. PREPARAR LA CREACIÓ D’UN CENTRE DE FORMACIÓ D’ACTIVITATS AGRICOLES ECOLÒGIQUES I
SOSTENIBLES
Línia Estratègica del PEOL
Creació d’una nova oferta formativa que doni resposta a les necessitats del territori
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Àmbit de treball




Foment de l’ocupació
Formació
Planificació estratègica

Objectius
Objectiu general

Impulsar especialitats formatives amb perspectives d’inserció laboral en nous nínxols laborals del món agrari



Objectius específics









ODS

OE 1: Identificar les especialitats formatives agràries i ramaderes que tenen més futur segons l’Agenda 2030
OE 2: Promoure l’acreditació de Certificats de Professionalitat de la família Agrària
OE 3: Obtenir el certificat de qualitat del nou centre de
formació

4. Educació de qualitat.
5. Igualtat de gènere.
8. Treball decent i creixement econòmic.
10. Reducció de les desigualtats.
17. Aliances per assolir els objectius

Destinataris
Col·lectius vulnerables joves i majors de 30 anys, dones, persones ocupades que necessiten actualitzar
coneixements, persones desocupades de llarga i curta durada, població en general.
Activitats a desenvolupar






Activitat 1: Coordinació amb els tècnics i polítics del Departament d’Economia per a formalitzar
el modul de cessió de l’espai del nou Centre de Formació
Activitat 2: Promoure l’obtenció del Certificat de Qualitat ISO 9001:2015
Activitat 3: Adequar l’aula i els tallers per a poder impartir Especialitats Formatives de la Família
Professional Agrària alineades amb l’Agenda 2030
Activitat 4: Preparar l’espai, l’equipament i el mobiliari necessaris per a obtenir l’acreditació
Activitat 5: Coordinació permanent amb els tècnics del Centre de Capacitació Agrària on s’ubicarà el nou centre

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

3

Resultats esperats
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RE1: Acreditar les instal·lacions de Sa Granja com a nou centre de formació del Consell






RE2: Acreditar, almenys, un certificat de professionalitat vinculat a la família professional Agrària
RE3: Aconseguir la qualificació ISO9001:2015 de qualitat al nou Centre de Formació
RE4: Establir aliances amb actors clau del Centre de Capacitació Agrària per dur a terme l’acreditació
RE5: Descentralitzar la Formació Professional per a l’Ocupació de la seu del Consell Insular de
Menorca (plaça de la Biosfera).

Agents implicats
Agents responsable de liderar l’execució de l’acció



AODL3

Altres agents implicats






SOIB
Tècnics del Centre de Capacitació Agrària
Empresa de certificació de qualitat
Departaments d’Ocupació i Economia




Recursos previstos



Pressupost estimat de l’acció

Recursos humans: 6% de dedicació de l’AODL3.
Recursos econòmics: Recursos propis per a fer l’acreditació i assolir el Certificat de Qualitat.
Recursos materials: Recursos propis del Consell Insular.

Cost de l’AODL: 5.070,25€ més l’aportació de les convocatòries.

Previsió de fonts de finançament







Fons propis de l’entitat local
Consell Insular
SOIB / CAIB
Fons de finançament estatals
Fons europeus / comunitaris



Nombre de centres acreditats que imparteixen la mateixa formació a l’illa de Menorca
Nombre de famílies professionals cobertes
Nombre d'espais acreditats de formació existents a l’illa
de Menorca




Indicadors de resultat


Indicadors d’impacte



Variació del número de persones en situació d’atur en
aquest sector productiu
Número de persones en ERTO en aquest sector productiu

Cronograma
Activitats
Activitat 1: Coordinació amb els tècnics i polítics del Departament d’Eco98

T1

Any 1
T2
T3

T4

T1

Any 2
T2
T3

T4

nomia per a formalitzar el modul de
cessió de l’espai del nou Centre de
Formació
Activitat 2: Impulsar l’obtenció del
Certificat de Qualitat ISO 9001:2015
Activitat 3: Adequar l’aula i els tallers
per a poder impartir Especialitats
Formatives de la Família Professional Agrària alineades amb l’Agenda
2030
Activitat 4: Preparar l’espai, l’equipament i mobiliari necessaris per a
obtenir l’acreditació
Activitat 5: Coordinació permanent
amb els tècnics del Centre de Capacitació Agrària on s’ubicarà el nou centre
5.3. IMPULSAR LA CREACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ MILÀ ADREÇAT A DESENVOLUPAR FORMACIÓ
EN ENERGIES RENOVABLES
Línia Estratègica del PEOL
Creació d’una nova oferta formativa que doni resposta a les necessitats del territori
Àmbit de treball




Foment de l’ocupació
Formació
Planificació estratègica

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

ODS

Impulsar especialitats formatives amb perspectives d’inserció laboral en nous nínxols laborals en línia amb l’Agenda 2030
 OE1: Identificar les especialitats formatives que tenen més
futur per a les noves tecnologies
 OE2: Promoure l’acreditació de Certificats de Professionalitat de la família Energia i Aigua
 OE3: Obtenir el certificat de qualitat del nou centre de formació
 4. Educació de qualitat.
 5. Igualtat de gènere.
 8. Treball decent i creixement econòmic.
 10. Reducció de les desigualtats.
 17. Aliances per assolir els objectius.

Destinataris
Col·lectius vulnerables joves i majors de 30 anys, dones, persones ocupades que necessiten actualitzar
coneixements, persones desocupades de llarga i curta durada, població en general.
Activitats a desenvolupar
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Activitat 1: Analitzar les especialitats formatives de la família professional d’Energia i Aigua que
tenguin més futur laboral a Menorca
Activitat 2: Impulsar l’obtenció del Certificat de Qualitat ISO 9001:2015
Activitat 3: Adequar l’espai i els tallers (equipament i mobiliari) per a poder-lo acreditar
Activitat 4: Coordinació amb els tècnics i polítics del Consorci de Residus i Energia de Menorca
per a formalitzar la cessió del Dret d’ús de l’espai del nou Centre de Formació i de com coordinar-nos per a l’execució d’especialitats formatives
Activitat 5: Acreditar l’espai per a ser Centre de Formació per a impartir Especialitats Formatives
de la Família Professional d’Energia i aigua
Activitat 6: Coordinació permanent amb els tècnics de la UTE Es Milà i amb els Tècnics del Consorci de Residus i Energia de Menorca
Activitat 7: Adhesió a alguna convocatòria SOIB per a sol·licitar l’execució d’algun certificat de
professionalitat de la família professional d’Energia i Aigua

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

4

Resultats esperats







RE1: Acreditar les instal·lacions de la planta de Tractament de Residus Milà com a nou centre de
formació
RE2: Acreditar, almenys, un certificat de professionalitat vinculat a la família professional d’Energia i Aigua
RE3: Adherir-nos a una convocatòria SOIB per executar l’especialitat formativa
RE4: Reunions periòdiques, mínim cada 3 mesos, amb els agents implicats per a fer el seguiment
d’aquest projectes
RE5: Facilitar l’accés a una ocupació estable i de qualitat al 25% dels partícips de la formació
acreditada i executada
RE6: Descentralitzar la Formació Professional per a l’Ocupació de la seu del Consell Insular de
Menorca (plaça de la Biosfera).

Agents implicats
Agents responsable de liderar l’execució de l’acció

Altres agents implicats



AODL3







SOIB
Directora tècnica de l’àrea de gestió de Residus de Milà
Tècnica del Consorci de Residus i Energia de Menorca
Empresa de certificació de qualitat
Departament d’Ocupació del Consell Insular



Recursos previstos
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Recursos humans: 6% de dedicació de l’AODL3.
Recursos econòmics: Recursos propis per a fer l’acreditació i assolir el Certificat de Qualitat.
Recursos materials: Recursos propis del Consell Insular i
del Consorci de Residus i Energia de Menorca.

Pressupost estimat de l’acció

Previsió de fonts de finançament

Indicadors de resultat

Cost de l’AODL: 5.070,25€ més l’aportació de les convocatòries.







Fons propis de l’entitat local
Consell Insular
SOIB / CAIB
Fons de finançament estatals
Fons europeus / comunitaris



Nombre de centres acreditats que imparteixen la mateixa
formació a l’illa de Menorca
Nombre de famílies formatives cobertes
Nombre de cursos de formació realitzats en el nou centre





Indicadors d’impacte



Variació del número de persones en situació d’atur en
aquest sector productiu
Variació del número de persones ocupades en aquest sector productiu

Cronograma
Activitats
Activitat 1: Analitzar les especialitats
formatives de la família professional
d’Energia i Aigua que tenguin més
futur laboral a Menorca
Activitat 2: Impulsar l’obtenció del
Certificat de Qualitat ISO 9001:2015
Activitat 3: Adequar l’espai i els tallers (equipament i mobiliari) per a
poder-lo acreditar
Activitat 4: Coordinació amb els tècnics i polítics del Consorci de Residus i Energia de Menorca per a formalitzar la cessió del Dret d’ús de
l’espai del nou Centre de Formació i
de com coordinar-nos per a l’execució d’especialitats formatives
Activitat 5: Acreditar l’espai per a
ser Centre de Formació per a impartir Especialitats Formatives de la Família Professional d’Energia i aigua
Activitat 6: Coordinació permanent
amb els tècnics de la UTE Es Milà i
amb els Tècnics del Consorci de Residus i Energia de Menorca
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T1

Any 1
T2
T3

T4

T1

T2

Any 2
T3

T4

Activitat 7: Adhesió a alguna convocatòria SOIB per a sol·licitar l’execució d’algun certificat de professionalitat de la família professional
d’Energia i Aigua

5.4. SUSCITAR LA CREACIÓ D’UN CENTRE DE TELE-FORMACIÓ
Línia Estratègica del PEOL
Creació d’una nova oferta formativa que doni resposta a les necessitats del territori
Àmbit de treball


Foment de l’ocupació



Formació



Planificació estratègica

Objectius

Objectiu general

Objectius específics

ODS

Fomentar l’accés a la formació de manera més fàcil i adaptada a
les possibilitats de les persones


OE1: Inscripció del Centre de Formació SILME com a centre
de Tele-formació



OE2: Obtenir el certificat de qualitat del nou centre de formació



OE3: Promoure l’acreditació de Certificats de Professionalitat en modalitat tele-formació



4. Educació de qualitat.



5. Igualtat de gènere.



8. Treball decent i creixement econòmic.



10. Reducció de les desigualtats.



17. Aliances per assolir els objectius.

Destinataris
Col·lectius vulnerables joves i majors de 30 anys, dones, persones ocupades que necessiten actualitzar
coneixements, persones desocupades de llarga i curta durada, població en general.
Activitats a desenvolupar
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Activitat 1: Analitzar les especialitats formatives que poden impartir-se en modalitat tele-formació



Activitat 2: Determinar un mínim de 3 Certificats de professionalitat acreditables i impulsar la
seva inscripció en modalitat tele-formació



Activitat 3: Impulsar l’obtenció del Certificat de Qualitat ISO 9001:2015



Activitat 4: Preparar l’espai i l’equipament per a obtenir l’acreditació de centre de tele-formació



Activitat 5: Acreditar, mínim, una Especialitat Formativa al nou centre de Tele-formació



Activitat 6: Coordinació amb els tècnics de SILME i polítics del Consell per a formalitzar la cessió
del Dret d’ús del nou Centre de Tele-formació



Activitat 7: Coordinació permanent amb els tècnics de l’empresa pública per a l’execució d’accions formatives

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

3

Resultats esperats


RE1: Acreditar les instal·lacions de SILME com a nou centre de tele-formació



RE2: Acreditar, almenys, un certificat de professionalitat impartible en modalitat tele-formació



RE3: Aconseguir la qualificació ISO9001:2015 per al nou Centre de Formació



RE4: Establir aliances amb els actors clau de l’empresa SILME per dur a terme la creació del nou
centre de formació



RE5: Oferir una nova via alternativa de formació ocupacional a la població menorquina

Agents implicats
Agents responsable de liderar l’execució de l’acció

Altres agents implicats



AODL3



SOIB



SEPE



SILME



Empresa de certificació de qualitat



Departament d’Ocupació



Recursos humans: 5 % de dedicació de l’AODL3.



Recursos econòmics: Recursos propis per a fer l’acreditació i la certificació de qualitat



Recursos materials: Recursos propis del Consell Insular i
de l’empresa SILME.

Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció

Cost de l’AODL: 4.225,21€ més l’aportació de les convocatòries.

Previsió de fonts de finançament
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Fons propis de l’entitat local



Fons de l’empresa SILME



SOIB



SEPE



Nombre de centres acreditats en modalitat tele-formació
a l’illa de Menorca



Nombre de famílies professionals cobertes



Variació en el nombre de centres de Tele-formació acreditats a Espanya des de la pandèmia



Variació del número de persones que estudien FPO en línia a Menorca

Indicadors de resultat

Indicadors d’impacte

Cronograma
Activitats

Any 1
T1

T2

T3

Any 2
T4

T1

T2

T3

T4

Activitat 1: Analitzar les especialitats
formatives que poden impartir-se en
modalitat tele-formació
Activitat 2: Determinar un mínim de
3 Certificats de professionalitat acreditables i impulsar la seva inscripció
en modalitat tele-formació
Activitat 3: Impulsar l’obtenció del
Certificat de Qualitat ISO 9001:2015
Activitat 4: Preparar l’espai i l’equipament per a obtenir l’acreditació de
centre de tele-formació
Activitat 5: Acreditar, mínim, una Especialitat Formativa al nou centre de
Tele-formació
Activitat 6: Coordinació amb els tècnics de SILME i polítics del Consell
per a formalitzar la cessió del Dret
d’ús del nou Centre de Tele-formació
Activitat 7: Coordinació permanent
amb els tècnics de l’empresa pública
per a l’execució d’accions formatives

5.5. TREBALLAR AMB EL MANTENIMENT I MILLORA DE LA ISO 9001 AL CONSELL INSULAR DE MENORCA
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Línia Estratègica del PEOL
Creació d'una nova oferta formativa que doni resposta a les necessitats del territori
Àmbit de treball


Formació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

Establir un sistema de planificació per mantenir i millorar la gestió del servei
per tal d'aconseguir la satisfacció de la comunitat educativa.
 OE1: Millora contínua en la gestió del servei d'ocupació.
 OE2: Assegurar l'eficàcia i l'eficiència dels serveis que es presten.
 OE3: Satisfacció de l'alumnat i el professorat en relació a les accions
formatives impartides.
 OE4: Major eficiència amb els mateixos recursos.

Destinataris
Usuaris i treballadors del servei d'Ocupació del CIM
Activitats a desenvolupar





Activitat 1: Promoure la continuïtat del sistema de gestió de qualitat
Activitat 2: Fer el seguiment i les actualitzacions de la Norma ISO 9001
Activitat 3: Dissenyar un qüestionari per tal que l'alumnat el contesti un cop acabades les accions
formatives.
Activitat 4: Avaluar el grau de satisfacció dels alumnes i usuaris per poder millorar la gestió del
servei.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

5

Resultats esperats




RE1: Impartir una formació de qualitat en el Consell Insular de Menorca
RE2: Que l'alumnat estigui satisfet amb la formació cursada
RE3: Aconseguir la continuïtat de la Norma ISO 9001 superant les auditories anuals.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



AODL1

Altres agents implicats






Tot el personal del Servei d'Ocupació
Empresa contractista
Alumnat cursos de formació
Participants dels diversos programes promoguts pel CIM

Recursos previstos





Recursos humans: 5% de dedicació estimat AODL1.
Recursos econòmics: cost contracte menor
Recursos materials: cap
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Pressupost estimat de l’acció
Previsió de fonts de
finançament
Indicadors de resultat
Indicadors d’impacte

Cost de l'AODL (4.225,21 €) i el cost anual del contracte menor (1.210€)


Fons propis de l’entitat local




Nombre d'auditories superades en els propers dos anys.
Nombre d'enquestes de satisfacció contestades per part de
l'alumnat.



Aconseguir el manteniment de la ISO 9001 durant els propers 2
anys.

Cronograma
Activitats

T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 1: Promoure la continuïtat del sistema de gestió de
qualitat
Activitat 2: Fer el seguiment i les actualitzacions de la Norma
ISO 9001
Activitat 3: Dissenyar un qüestionari per tal que l'alumnat el
contesti un cop acabades les accions formatives.
Activitat 4: Analitzar els resultats dels qüestionaris per poder
millorar la gestió dels cursos de formació.

6.1. IMPULS DE LA XARXA ADOL ILLA DE MENORCA
Línia Estratègica del PEOL
Creació d'aliances i noves xarxes de comunicació entre administracions, actors clau i sector productiu
Àmbit de treball



Planificació estratègica
Formació

Objectius
Objectiu general

Impulsar el treball en xarxa de desenvolupament local Illa de
Menorca


Objectius específics

ODS
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OE1: Impulsar la Xarxa AODL Menorca per tal d’unificar el
desenvolupament i la planificació de treball de tota l’illa.
OE2: Establir sinergies entre tots els AODL.
OE3: Oferir una formació i acreditació diversificada a tot el
territori de Menorca.
1. Fi de la pobresa.
2. Fam zero.
4. Garantir educació i aprenentatge permanent.
5. Igualtat de gènere.
8. Treball decent i creixement econòmic.
17. Aliances per assolir els objectius.

Destinataris
Agents ocupacionals de desenvolupament local de Menorca
Activitats a desenvolupar





Activitat 1: Conèixer i reunir periòdicament tots els AODL de l’illa de Menorca, per tal de tenir un
contacte constant entre la xarxa d’AODL Menorca, i informar de les novetats, canvis o d’altres
aspectes rellevants per la nostra tasca (formacions, acreditacions d’espais, etc.).
Activitat 2: Establir un programa d’activitats.
Activitat 3: Establir un programa de formacions.
Activitat 4: Establir un programa d’acreditacions.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

3

Resultats esperats




RE1: Assolir una proposta d’activitats conjunta.
RE2: Assolir una proposta de formacions conjunta.
RE3: Assolir una proposta d’acreditacions conjunta.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



AODL 2

Altres agents implicats



AODL dels ajuntaments de l’Illa de Menorca

Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció





Recursos humans: 5 % de l’AODL 2 de dedicació estimat.
Recursos econòmics: 4.225,21 €
Recursos materials: Espais (sessions presencials) o equipament
informàtic (sessions online)

Cost des l’AODL: 4.225,21 €

Previsió de fonts de
finançament




Fons propis de l’entitat local
SOIB – CAIB

Indicadors de resultat




Número d’entitats participants.
Proposta d’activitats, formacions i acreditacions per municipi.

Indicadors d’impacte




Reducció de formacions duplicades.
Reducció d’acreditacions duplicades.

Cronograma
Activitats
Activitat 1: Conèixer i reunir periòdicament tots els AODL de
l’illa de Menorca, per tal de tenir un contacte constant entre la
xarxa d’AODL Menorca, i informar de les novetats, canvis o
d’altres aspectes rellevants per la nostra tasca (formacions,
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T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

acreditacions d’espais, etc.).
Activitat 2: Establir un programa d’activitats.
Activitat 3: Establir un programa de formacions.
Activitat 4: Establir un programa d’acreditacions.
6.2. DONAR SUPORT EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ A L’AJUNTAMENT D’ES
MIGJORN GRAN
Línia Estratègica del PEOL
Creació d'aliances i noves xarxes de comunicació entre administracions, actors clau i sector productiu
Àmbit de treball



Foment de l’ocupació
Orientació

Objectius
Objectiu general

Donar suport a l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran

Objectius específics



OE1: Donar suport a l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran.

ODS








1. Fi de la pobresa.
2. Fam zero.
4. Garantir educació i aprenentatge permanent.
5. Igualtat de gènere.
8. Treball decent i creixement econòmic.
17. Aliances per assolir els objectius

Destinataris
Habitants del municipi d’Es Migjorn Gran
Activitats a desenvolupar





Activitat 1: Crear un equip de treball entre el Consell Insular de Menorca i els responsables de
l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran.
Activitat 2: Establir un canal de comunicació tant per informar de les convocatòries que publica
el SOIB com per oferir un servei d’assessorament i acompanyament.
Activitat 3: Identificar convocatòries i oportunitats en les que pugui participar l’Ajuntament d’Es
Migjorn Gran.
Activitat 4: Formar i acompanyar al personal tècnic de l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

3

Resultats esperats
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RE1: Que l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran estigui informat de les convocatòries.
RE2: Que l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran pugui participar a les convocatòries.
RE3: Que l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran estigui assessorat i acompanyat.

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció



AODL 1

Altres agents implicats



Ajuntament d’Es Migjorn Gran


Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció




Recursos humans: 5 % de l’AODL 1, de dedicació estimat, per
any.
Recursos econòmics: 4.225,21 €
Recursos materials: Espais (sessions presencials) o equipament
informàtic (sessions online)

Cost des l’AODL: 4.225,21 €

Previsió de fonts de
finançament




Fons propis de l’entitat local
SOIB – CAIB

Indicadors de resultat



Número de convocatòries comunicades.



Preparació d’una persona a l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran per
poder gestionar les convocatòries.

Indicadors d’impacte
Cronograma
Activitats

T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 1: Crear un equip de treball entre el Consell Insular de
Menorca i els responsables de l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran.
Activitat 2: Establir un canal de comunicació tant per informar
de les convocatòries que publica el SOIB com per oferir un
servei d’assessorament i acompanyament.
Activitat 3: Identificar convocatòries i oportunitats en les que
pugui participar l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran.
Activitat 4: Formar i acompanyar al personal tècnic de
l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran.
6.3. IMPLICAR ACTORS CLAU I COORDINAR-NOS PER A FER NOVES ACREDITACIONS, I PER DUR A TERME ACCIONS FORMATIVES
Línia Estratègica del PEOL
Creació d’aliances i noves xarxes de comunicació entre administracions, actors clau i sector productiu
Àmbit de treball
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Planificació estratègica






Formació
Emprenedoria
Orientació
Intermediació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

ODS

Treballar de manera conjunta i coordinada amb tots els recursos
territorials adreçats a millorar l’ocupabilitat dels col·lectius més
vulnerables.
 OE1: Millorar el servei de derivació i seguiment, amb feedback, d’aquelles persones que necessiten seguir itineraris
d’inserció
 OE2: Potenciar la coordinació amb les àrees municipals
que treballen en col·lectius vulnerables per tal de derivarlos als programes PAO que s’ajustin a les seves característiques
 OE3: Donar a conèixer els recursos territorials per a la formació i la recerca de treball.
 4. Educació de Qualitat
 5. Igualtat de gènere.
 8. Treball decent i creixement econòmic.
 10. Reducció de les desigualtats
 17. Aliances per assolir els objectius

Destinataris
Col·lectius vulnerables joves i majors de 30 anys, dones, persones ocupades que necessiten actualitzar
coneixements, persones desocupades de llarga i curta durada, població en general.
Activitats a desenvolupar






Activitat 1: Detecció de les persones que són derivades al servei AODL per a itineraris d’inserció.
Activitat 2: Recull de demandes i informació dels recursos existents.
Activitat 3: Contacte via correu electrònic o telefònic amb les administracions competents,
entitats socials o àrees municipals per veure quina és la via més adequada per aquesta persona.
Activitat 4: Derivació i seguiment de la persona al servei.
Activitat 5: Disseny i execució de tallers per donar a conèixer els recursos d’inserció laboral en el
territori.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

5

Resultats esperats





RE1: Trobar, al manco, tres actors clau amb interès per treballar de forma conjunta
RE2: Que el 30 % de les persones derivades al servei AODL per a trobar feina hagin iniciat itineraris de recerca laboral amb les administracions públiques competents o amb entitats privades
RE3: Fer un mínim de 2 coordinacions en total per al seguiment de les persones derivades als diferents serveis públics i privats així com amb la persona usuària.
RE4: Fer un mínim de 2 tallers donant a conèixer els recursos territorials per la formació i a la recerca de feina.

Agents implicats
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Agents responsable de liderar l’execució de l’acció



AODL’s del Consell Insular de Menorca

Altres agents implicats







SOIB
Serveis Socials
Fundació per a Persones amb Discapacitat
Càritas
Creu Roja





Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció

Recursos humans: 5 % de dedicació de AODL 3.
Recursos econòmics: Segons convocatòria.
Recursos materials: els propis del Consell Insular

Cost de l’AODL: 4.225,21 € més l’aportació de la convocatòria.






Previsió de fonts de finançament



Indicadors de resultat





Indicadors d’impacte

Fons propis de l’entitat local
Consell Insular
SOIB / CAIB
Fons europeus / comunitaris
Nº de persones derivades al servei AODL per resoldre
qüestions ocupacionals.
Nº i % de persones derivades per part de l’ADOL a les
administracions competents i a les entitats socials per
iniciar itineraris d’inserció i ocupació.
Nº de tallers que s’han fet.
Variació del nombre de persones en atur
% de persones derivades a altres serveis i que tenen un
contracte nou.

Cronograma
Activitats
Activitat 1: Detecció de les persones
que són derivades al servei AODL per
a itineraris d’inserció.
Activitat 2: Recull de demandes i informació dels recursos existents.
Activitat 3: Contacte via correu
electrònic o telefònic amb les
administracions competents, entitats
socials o àrees municipals per veure
quina és la via més adequada per
aquesta persona.
Activitat 4: Derivació i seguiment de
la persona al servei.
Activitat 5: Disseny i execució de ta111

T1

Any 1
T2
T3

T4

T1

T2

Any 2
T3

T4

llers per donar a conèixer els recursos d’inserció laboral en el territori.
6.4. ESTABLIR FORMES DE COMUNICACIÓ I SEGUIMENT DE LES ACCIONS FORMATIVES: IMPLANTACIÓ
DE LA WEB I IMPULS DE LES XARXES SOCIALS
Línia Estratègica del PEOL
Creació d’aliances i noves xarxes de comunicació entre administracions, actors clau i sector productiu
Àmbit de treball




Planificació estratègica
Formació
Suport a l’empresa

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

ODS

Planificar formes de comunicació i seguiment de les accions
formatives
 OE1: Fer el seguiment de les accions formatives i del seu
impacte i valoració en els participants
 OE2: Crear canals i protocols de comunicació interna i
externa que siguin eficients i eficaços
 OE3: Promoure que SILME tradueixi al seu llenguatge la
web del Departament i la posi en marxa
 4. Educació de Qualitat
 5. Igualtat de gènere.
 8. Treball decent i creixement econòmic.
 10. Reducció de les desigualtats
 17. Aliances per assolir els objectius

Destinataris
Col·lectius vulnerables joves i majors de 30 anys, dones, persones ocupades que volen actualitzar coneixements, persones desocupades de llarga i curta durada, població en general.
Activitats a desenvolupar
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Activitat 1: Recollir dades del seguiment de la informació, sobre accions formatives, vessada a la
web del Consell i a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram)
Activitat 2: Generar un Excel amb les dades obtingudes en l’activitat 1 i actualitzar-ho mensualment per fer-ne una anàlisi anual.
Activitat 3: Recollir dades de les persones que passen físicament pel servei, de forma que la poguem analitzar juntament amb la informació de les xarxes socials
Activitat 4: Crear protocols sobre la comunicació interna i externa del Departament i de les activitats que du a terme
Activitat 5: Planificar i dur a terme reunions amb el personal auxiliar per distribuir tasques i responsabilitats en el procés de comunicació interna i externa del Departament
Activitat 6: Recollir la informació de les reunions en actes, protocols o altres documents similars
que facilitin el recordatori de les decisions preses
Activitat 7: Coordinar, amb l’empresa informàtica SILME, el procés d’implantació de la nova web
del Departament.



Activitat 8: Entregar enquestes de qualitat a les persones que acudeixen als serveis del Departament i recollir les valoracions per a poder-les analitzar

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

5

Resultats esperats







RE1: Crear un llibre d’Excel on es vessi la informació del 100% del seguiment obtingut en les xarxes socials
RE2: Crear un llibre d’Excel on es vessi, almenys, el 80% de la informació dels usuaris que s’acosten al Departament de forma presencial i de les enquestes de qualitat
RE3: Redactar tots els protocols de comunicació interna i externa consensuats i guardar-los a la
Intranet perquè restin a disposició del personal i de les persones que ho sol·licitin
RE4: Redactar les actes de totes les reunions i guardar-les a Intranet perquè restin a disposició
del personal
RE5: Redactar els fulls de tasques de totes les persones responsables de generar i recollir la informació de la web i de les xarxes socials
RE6: Aconseguir que SILME revisi la web del Departament i faci el 20% de la traducció al llenguatge informàtic que ells utilitzen

Agents implicats
Agents responsable de liderar l’execució
de l’acció



AODL’s del Consell Insular de Menorca

Altres agents implicats





Tècnics del Departament
Personal auxiliar del Departament
Direcció Insular d’Ocupació

Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció





Recursos humans: 5 % de dedicació de l’AODL 3.
Recursos econòmics: Segons convocatòria.
Recursos materials: els propis del Consell Insular

Cost de l’AODL: 4.225,21 € més l’aportació de la convocatòria.

Previsió de fonts de finançament





Fons propis de l’entitat local
Consell Insular
SOIB

Indicadors de resultat





Nombre de persones ateses presencialment
Nombre de protocols generats
Grau de satisfacció de les persones ateses
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Indicadors d’impacte




Nombre de valoracions positives a les enquestes de
qualitat del nostre servei
Nombre de likes, seguidors i visites a les xarxes socials
del Departament
Variació del número d’usuaris que utilitzen les nostres
xarxes per a informar-se de les PAO

Cronograma
Activitats

T1

Any 1
T2

T3

T4

T1

Any 2
T2
T3

Activitat 1: Recollir dades del seguiment
de la informació, sobre accions formatives, vessada a la web del Consell i a les
xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram)
Activitat 2: Generar un Excel amb les dades obtingudes en l’activitat 1 i actualitzar-ho mensualment per fer-ne una anàlisi anual.
Activitat 3: Recollir dades de les persones que passen físicament pel servei, de
forma que la poguem analitzar juntament amb la informació de les xarxes socials
Activitat 4: Crear protocols sobre la comunicació interna i externa del Departament i de les activitats que du a terme
Activitat 5: Planificar i dur a terme reunions amb el personal auxiliar per distribuir tasques i responsabilitats en el procés
de comunicació interna i externa del Departament
Activitat 6: Recollir la informació de les
reunions en actes, protocols o altres documents similars que facilitin el recordatori de les decisions preses
Activitat 7: Coordinar, amb l’empresa
informàtica SILME, el procés d’implantació de la nova web del Departament.
Activitat 8: Entregar enquestes de qualitat a les persones que acudeixen als serveis del Departament i recollir les valoracions per a poder-les analitzar

6.5. AJUSTAR LA FORMACIÓ ALS PROGRAMES ESPECÍFICS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
Línia Estratègica del PEOL
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T4

Creació d'aliances i noves xarxes de comunicació entre administracions, actors clau i sector productiu.
Àmbit de treball



Planificació estratègica
Formació

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

Coordinació amb altres departaments del CIM per ajustar la formació als seus
programes específics per tal de cobrir necessitats del territori i caminar junts
cap al futur laboral.
 OE1: Adequar l’oferta formativa a les necessitats actuals del mercat de
treball.
 OE2: Millorar les competències professionals de la població.
 OE3: Cobrir les necessitats formatives que detectin els altres
departaments del CIM.

Destinataris
Població desocupada o demandant d’ocupació
Activitats a desenvolupar







Activitat 1: Posar-nos en contacte amb els diversos departaments del CIM per tal que ens informin
dels seus programes específics els quals puguin crear ocupació. Possible creació d'una comissió
interdepartamental.
Activitat 2: Posar-nos en contacte amb el SOIB per saber si les necessitats formatives que posin de
manifest els departaments són realment creadores d’ocupació a Menorca o bé hi hagi mancança
de professionals en aquests sectors.
Activitat 3: Acreditar les especialitats formatives sol·licitades, en cas de detectar-ne alguna, i
sempre i quan sigui possible.
Activitat 4: Dur a terme l’execució dels cursos de les EF que s’hagin acreditat.
Activitat 5: Derivar els alumnes d’aquestes especialitats al Servei d’OL del CIM per tal d’ajudar-los
en la recerca de feina.
Activitat 6: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional de la planificació estratègica.

Durada total de l’acció (en mesos)

24

Grau de prioritat

3

Resultats esperats





RE1: Tenir una oferta formativa adaptada a la realitat actual del mercat de treball.
RE2: Planificació estratègica del Departament d’Ocupació amb altres departaments del CIM per
tal de cobrir les seves expectatives quant al futur laboral de Menorca.
RE 3: Planificació estratègica amb el SOIB per validar les propostes del CIM.
RE4: Nombre d'acreditacions que es facin en el marc d'aquesta actuació.

Agents implicats
Agents responsable de liderar l’execució de
l’acció



AODL1

Altres agents implicats



Departaments del CIM
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Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció
Previsió de fonts de
finançament

Indicadors de resultat





Recursos humans: 5 % de dedicació estimat de l'AODL1.
Recursos econòmics: el cost de fer noves acreditacions
Recursos materials: els necessaris per acreditar les accions
formatives que es proposin.

El cost dels AODL: 4.225,21 €


Fons propis de l’entitat local



Nombre de propostes anuals rebudes dels diversos
departaments.
Nombre de noves acreditacions realitzades.
Nombre de cursos realitzats que corresponguin a aquestes noves
acreditacions.
Nombre d’alumnes que s'insereixen al món laboral en un termini
de 6 mesos des de la finalització dels cursos que acreditem en el
marc d'aquesta actuació.





Indicadors d’impacte

SOIB
AODL2 i AODL3
Orientadores laborals del CIM

Cronograma
Activitats

T1

Activitat 1: Posar-nos en contacte amb els diversos
departaments del CIM per tal que ens informin dels seus
programes específics els quals pensin que poden crear ocupació
Activitat 2:Posar-nos en contacte amb el SOIB per saber si les
necessitats formatives que posin de manifest els departaments
són realment creadores d’ocupació a Menorca o bé hi hagi
mancança de professionals en aquests sectors.
Activitat 3: Acreditar les especialitats formatives sol·licitades,
en cas de detectar-ne alguna, i sempre i quan sigui possible.
Activitat 4: Dur a terme l’execució dels cursos de les EF que
s’hagin acreditat.
Activitat 5: Derivar els alumnes d’aquestes especialitats al
Servei d’OL del CIM per tal d’ajudar-los en la recerca de feina.
Activitat 6: Anàlisi estadístic de l'impacte ocupacional de la
planificació estratègica.

7.1. ATENCIÓ I SUPORT A L’EMPRENEDOR I AL TEIXIT EMPRESARIAL
Línia Estratègica del PEOL
Foment i suport a l’emprenedoria i al teixit empresarial
Àmbit de treball
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Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4




Emprenedoria
Suport a l’empresa

Objectius
Objectiu general

Objectius específics

Crear autoocupació impulsant l’esperit emprenedor, i donar suport
tant a l’emprenedor com al teixit empresarial
 OE1: Captar als usuaris susceptibles de necessitar el servei
d’emprenedoria.
 OE2: Aconseguir que tinguin a l’abast totes les eines i informació sobre emprenedoria.
 OE3: Facilitar la consulta i gestió de tràmits en l’àmbit de
l’emprenedoria i al teixit empresarial.
 OE4: Definir polítiques i sinergies comunes per tal de millorar
el servei.

Destinataris
Emprenedors i teixit empresarial
Activitats a desenvolupar






Activitat 1: Fer difusió del servei d’emprenedoria i suport a l’empresa que es dona, a través del
web les seves xarxes socials.
Activitat 2: Coordinació del servei d’emprenedoria en coordinació amb els Ajuntaments:
◦ Introducció de les dades a la plataforma Iemprèn.
◦ Recull de documentació de l’usuari.
◦ Identificació de la fase del projecte emprenedor.
◦ Ajudar als usuaris a realitzar els tràmits que des de l’Ajuntament els puguem oferir, així com
assessorar-los dels propers passos a seguir per a seguir amb el seu itinerari emprenedor.
◦ Derivació al servei corresponent.
◦ Informació de les ajudes i subvencions disponibles.
Activitat 3: Promocionar la participació dels usuaris dels municipis als diferents projectes.
Activitat 4: Realitzar reunions periòdiques amb els serveis d’emprenedoria dels municipi.

Durada total de l’acció (en mesos) 24
Grau de prioritat

4

Resultats esperats






RE1: Posar en marxa la difusió en un portal web i a les xarxes socials adaptat i actualitzat en matèria d’emprenedoria.
RE2: Aconseguir que els residents del municipi coneguin els serveis d’emprenedoria existents.
RE3: Assessorar al 100% dels usuaris
RE4: Complir amb la periodicitat de les reunions per garantir la coordinació entre agents.
RE5: Aconseguir una eficiència òptima a l’hora d’oferir un servei de qualitat a l’hora d’informar i
assessorar als usuaris amb els tràmits que es puguin portar a terme al seu Ajuntament, Consell Insular i l’IDI

Agents implicats
Agents responsable de liderar
l’execució de l’acció
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AODL 2



Altres agents implicats





Recursos previstos

Pressupost estimat de l’acció

AODL dels ajuntaments de Menorca, serveis d'emprenedoria dels
ajuntaments de de Menorca.
Recursos humans: 5 % de l’AODL 2 de dedicació estimat, per
any.
Recursos econòmics: 4.225,21 €
Recursos materials: Espais (sessions presencials) o equipament
informàtic (sessions online)

Cost des l’AODL: 4.225,21 €

Previsió de fonts de
finançament

Indicadors de resultat

Indicadors d’impacte




Fons propis de l’entitat local
SOIB – CAIB












Número de visites a la web o likes a les Xarxes Socials.
Número de usuaris emprenedors atesos.
Número de empreses ateses.
Número de reunions d’agents realitzades.
Nombre de noves empreses establertes a Menorca
Variació del número de persones en situació d’atur
Variació del número de dones en situació d’atur
Variació del número de joves en situació d’atur (16-29 anys)
Variació del número de majors de 45 anys en situació d’atur
Variació del número d’aturats de llarga durada

Cronograma
Activitats

T1

Any 1
T2 T3

T4

T1

Any 2
T2 T3

T4

Activitat 1: Fer difusió del servei d’emprenedoria i suport a
l’empresa que es dona, a través del web les seves xarxes socials.
Activitat 2: Coordinació del servei d’emprenedoria en coordinació amb els Ajuntaments.
Activitat 3: Promocionar la participació dels usuaris dels municipis als diferents projectes.
Activitat 4: Realitzar reunions periòdiques amb els serveis
d’emprenedoria dels municipi.

8.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT DE LES ACCIONS DEL PEOL
Els projectes que corresponen a la línia estratègica 1, 2 i 3 es finançaran majoritàriament amb les
subvencions que provinguin del SOIB. No obstant això, el Consell Insular de Menorca farà les aportacions
econòmiques pertinents quan sigui necessari. A la fitxa de cada projecte preveu de manera detallada la
font de finançament de la mateixa.
És important tenir en compte que en els projectes relatius al foment de l'ocupació juvenil hi participen
altres fonts de finançament com ara els Fons Socials Europeus i Comunitaris.
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En relació als projectes emmarcats dins la línia estratègica 4, si bé és cert que principalment es finançaran
a través de convocatòries del SOIB, també es preveu la participació d'altres agents implicats, tan públics
com privats.
Pel que fa als projectes associats a la línia estratègica 5, consisteixen bàsicament en projectes per acreditar
nous centres formatius i especialitats formatives que són necessàries d'acord amb l’anàlisi de necessitats
formatives d’aquest PEOL. El Consell Insular de Menorca assumirà una part del cost de les acreditacions,
com ara les taxes i petites aportacions d’equipaments i materials necessaris. També hi haurà aportació per
part de les entitats col·laboradores amb les quals volem signar convenis per a la cessió del dret d’ús de les
seves instal·lacions i equipaments. Per tant, el gruix del cost de les acreditacions serà repartit entre el
CIMe i els actors claus o altres col·laboradors que tenen implicació directa en cada acreditació. Així mateix,
la segona part de les acreditacions, que és l’execució de les especialitats formatives, estarà subjecta a la
concessió de les subvencions provinents de convocatòries SOIB.
Finalment, el finançament dels projectes lligats a les línies estratègiques 6 i 7 provindrà, majoritàriament,
del SOIB i del Consell Insular de Menorca. A cada fitxa es detalla la font de finançament concreta de les
diverses actuacions.

9. SISTEMA DE SEGUIMENT DEL PEOL
El sistema de seguiment intern per a garantir la correcta execució de les accions del PEOL serà:
1. Quadres de comandament i indicadors d’acompliment:
S’elaborarà un quadre de comandament per a cada projecte.
Projecte
INDICADORS
Indicador de resultat 1
Indicador de resultat 2
Indicador de resultat n
Indicador d’impacte 1
Indicador d’impacte 2

119

Assolit

No assolit Observacions

Indicador d’impacte n
ACTIVITATS

Realitzada

No
Observacions
realitzada

Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3

2. Espais de coordinació tècnica amb l’equip de govern
Es realitzaran reunions trimestrals amb l’equip de govern per tal de coordinar i planificar les accions
necessàries per executar cada projecte. El punt de partida serà l’informe trimestral que les AODL lliuren al
SOIB i els informes trimestrals que es presenten a la Direcció Insular del Departament.
El nombre de reunions de coordinació podran augmentar en funció de les necessitats i es podran realitzar
amb un departament concret per a l’execució de cada projecte.
Es faran servir els quadres d’indicadors d’acompliment de cada projecte per tal de planificar les tasques a
realitzar.
Aquests espais de coordinació també es podran realitzar amb altres actors implicats en l’execució de cada
projecte.
Anualment es presentaran les fitxes de seguiment dels espais de coordinació.
Fitxes de seguiment:
Data

Hora

Assistents

Ordre del dia

3. Mesa d’avaluació i seguiment del PEOL
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Conclusions / Acords

Es crearà una mesa político-tècnica d’avaluació i seguiment que es reunirà un cop a l’any.
Els membres de la mesa seran;


algun representant polític del Departament d’Ocupació del Consell Insular de Menorca,



les tres Agents de Desenvolupament Local del Consell,



es convidarà a algun tècnic del SOIB Menorca



i, si s'escau, als actors clau que hi puguin tenir relació en els temes a tractar.

Les funcions de la mesa seran;


presentar l’informe d’avaluació anual del PEOL



revisar l’execució del projecte



conèixer els objectius assolits segons la planificació del PEOL



constatar els projectes pendents d’execució i els terminis d’execució previstos



valorar si cal fer algun ajustament, incorporació o modificació en els projectes de futur

Es faran servir els quadres de comandament de cada projecte i les fitxes de seguiment dels espais de
coordinació.
4. Informe de seguiment de l’execució del PEOL
Un mes després de la finalització de cada anualitat es presentarà la memòria tècnica del projecte AODL
2019-2022.

10. ANNEXES
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MAPA FORMATIU MENORCA
Fundació laboral de la construcció

Escola Turisme
CEPA
IES Cap de Llevant
IES Pasqual Calbó
IES Joan Ramis i Ramis
Casa de ses Aigües - Ajunt
Seu CIM
Acadèmia Europa
PIME Menorca
CIFP Centre de la Mar

Centre BIT Menorca
IES J. Miquel Guàrdia
C.E. Miquel de Veri

Escola de Turisme Balear

Sala Polivalent A. Camus
CEIP Sa Garriga

ENTEVISTA A LA CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS (CAEB)
A. DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL
1. Nom o raó social: Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
2. Nom de la persona que s’entrevista: Enric Casas Bosomba
3. Càrrec: Director a Menorca
4. Correu electrònic: ecasas@caeb.es
5. Sector econòmic al que s’adscriu l’associació empresarial:
X Primari

X Industria

X Construcció

X Serveis

6. Subsector d’activitat: (segons CNAE-09)
Agricultura, ramaderia i pesca

Activitats de la llar

Aigua, sanejament i gestió de residus

Activitats professionals i tècniques

Energia elèctrica i gas

Administració pública, defensa i seguretat social

Industries extractives
Industries manufactureres

obligatòria
Activitats sanitàries i serveis socials
Comerç al major i al detall

Construcció
Activitats administratives i auxiliars
Activitats artístiques i d’entreteniment
Activitats financeres i d’assegurances
Activitats immobiliàries

Educació
Hostaleria
Informació i comunicacions
Transport i emmagatzematge
Altres serveis

7. Té pàgina web?
X Sí (anotar l’adreça): www.caeb.es
No

8. La dimensió del mercat en què opera l’ associació és majoritàriament:
Local
X Autonòmic
Nacional

Europeu
Internacional

B. OFERTA FORMATIVA
9. Coneix l’oferta formativa existent al territori?
X Sí

No

10. Si la resposta a la pregunta anterior ha estat negativa, perquè creu que desconeix la formació que
es duu a terme al territori? (si és necessari, marcar més d’una resposta)
No sé on trobar-la
No m’interessa la informació sobre la formació
M’arriba massa informació i em complica la gestió
11. Considera que l’oferta formativa existent s’adapta a les seves necessitats?
Sí

X No

12. Si la resposta a la pregunta anterior ha estat negativa, quines són les dificultats amb que es troba?
(si és necessari, marcar més d’una resposta)
X La formació no s’adapta a les necessitats dels treballadors, els cursos són massa teòrics, massa tècnics
X No existeix la formació que necessiten les empreses
X Altres: (indicar quins)
X La durada de les formacions no permeten als treballadors especialitzar-se (massa
llargs.

13. Quines són les característiques d’una formació adaptada a les necessitats dels empresaris i
treballadors? (si és necessari, marcar més d’una resposta)
•

Curta (entre 6h i 20h)

•

Llarga (més de 20h)

•

Més pràctica que teòrica

•

Teòrica

•

Presencial

•

Pràctica

•

A distància

•

Més teòrica que pràctica

•

Mixta: presencial i a distància

Altres (indicar quines):

14. En quin àmbit han desenvolupat accions de formació els seus associats en el darrer any? (si és
necessari, marcar més d’una resposta)
Cap

X Vendes i màrqueting

X Idiomes

Conducció d’elevadors

Prevenció de riscos laborals

X Gestió del medi ambient

Atenció al client

X Gestió turística

X Qualitat

X Restauració

X Informàtica (ofimàtica)

X Altres: (indicar quins)
X Especialització en gestió (fiscal, contable, ...)
X Habilitats (lideratge, treball en equip, …)

15. Han rebut algun tipus de subvenció per a desenvolupar les accions de formació?
Sí

X No

16. Si la resposta anterior ha estat afirmativa, per part de qui? (si és necessari, marcar més d’una
resposta)
SOIB

Fundació Tripartita

Consell Insular de Menorca
Altres: Oferim bonificacions Tripartita als
treballadors i empreses , però no rebem subvencions.

17. Els seus associats tenen un programa o pla específic de formació de personal? (si és necessari,
marcar més d’una resposta) Depen de l’associació
Sí

Per a quines categories?
Per a tot el personal
Per al personal directiu
Per al personal tècnic
Per al personal administratiu
Per al personal de màrqueting i vendes
Per al personal operari

No

18. Amb quines dificultats s’han trobat els seus associats quan ha volgut posar en marxa accions de
formació? (marcar una o més d’una dificultat de les que es relacionen a continuació)
Manca d’informació en relació als programes formatius existents
Dificultats per accedir a la informació relacionada amb la formació
X Manca de recursos econòmics per dur a terme la formació
Manca de recursos humans per posar en marxa accions de formació
X Dificultats per trobar finançament per dur a terme processos de
Dificultats per gestionar la formació de demanda
X El personal ha estat reticent a l’hora de rebre la formació
X L’empresa no té clar quina és la formació necessària per al seu personal
Altres (indicar quins):

19. Creu que s’han d’incrementar les accions de formació per als treballadors i empresaris?
X Sí. En quins àmbits?

No

X Depenent dels sectors i tamanys d’empresa, n’hi ha que estan molt formats però
n’hi ha que els manca.
X Gestió empresarial, especialització

20. Identifica algun tipus de formació que no s’estigui oferint al territori?
X Sí. En quina família professional?

No

Activitats físiques
Administració i gestió
X Agrària (però en gestió empresarial)

Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica

Arts gràfiques

Energia i aigua

Arts i artesania

Fabricació mecànica

Comerç i màrqueting

Hostaleria i turisme

Imatge personal

Química

Imatge i so

Sanitat

Indústries alimentàries

Seguretat i medi ambient

Indústries extractives

Serveis socioculturals

Informàtica

Tèxtil, confecció i pell

Instal·lació

Transport i manteniment de vehicles

Fusta, moble i suro
Vidre i ceràmica

21. Pot concretar quins cursos creu que serien d’utilitat per formar a treballadors i empresaris?
X Els que intentam oferir nosaltres
X Formació en gestió bàsica pels treballadors del Camp.

22. És fàcil trobar a Menorca personal amb la qualificació que es requereix?
X Sí (en àmbits d’especialització, però amb baixa demanda)

C. NEGOCI
23. En aquests últims anys, l’associació ha reorientat la seva activitat?
X No

Sí

24. (només contestar en cas de respondre Sí a la pregunta anterior ) En què?
Negoci (indicar quin) :
Mercat (indicar quin) :
Tecnologia (indicar quina) :
Producte (indicar quin) :
Altres (indicar quina) :

Breu explicació de la reorientació:

No

25. Si és el cas, coneix la formació necessària que es requereix per dur a terme la reorientació?
No

Sí (indicar quina):

26. Si és el cas, quines són les barreres que poden afectar al funcionament l’activitat econòmica dels
seus associats?
Dificultats de finançament
Reducció del nombre de clients

Caiguda del preu en el mercat

Falta de personal qualificat i especialitzat

Impagaments de clients

Complexitat i lentitud dels tràmits

Reducció de marges/beneficis

administratius i burocràtics

Altres (indicar quin):

27. Es plantegen la deslocalització o el tancament de l’empresa?
X No
Sí, la deslocalització
Sí, el tancament

28. Quins són els perfils professionals concrets que tenen més dificultats per cobrir a les empreses
associades? (indicar quins)
X Personal de restauración (especialmente cuina)
X Instal·ladors titul·lats
X Personal de sala amb experiència

29. Per quins motius tenen dificultats per cobrir-los?
X No hi ha persones qualificades per exercir-los
No es presenten candidats/es per aquestes ocupacions
Altres (indicar quins):

26. Si és el cas, quines són les barreres que poden afectar al funcionament l'activitat económica deis
seus associats?
Dificultats de finarnament

Reducció del nombre de clients
Falta de personal qualificat i especialitzat

Z

Complexitat i lentitud deis trámits

administratius i burocrátics
❑ Caiguda del preu en el mercat

k

impagaments de clients

❑

Reducció de marges/beneficis
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27. Es plantegen la deslocalització o el tancament de l'empresa?

K

No

❑

Sí, la deslocalització

❑

Sí, el tancament

28. Quins són els perfils professionals concrets que tenen més dificultats per cobrir a les empreses
associades? (indicar quins)

E
29. Per quins motius tenen dificultats per cobrir-los?
❑

No hi ha persones qualificades per exercir-los

❑

Vidre i cerámica

21. Pot concretar quins cursos creu que serien d'utilitat per formar a treballadors i empresaris?
•

/170«-¿--)

7tz.v0100-it--7

E
22. És fácil trobar a Menorca personal amb la qualificació que es requereix?

E sí
C.

❑ No

NEGOCI

23. En aquests últims anys, l'associació ha reorientat la seva activitat?
❑

No

E sí

24. (només contestar en cas de respondre Sí a la pregunta anterior) En qué?
❑

Negoci (indicar quin) :

❑

Mercat (indicar quin):

❑ Tecnologia (indicar quina) :
❑

Producte (indicar quin) :

❑ Altres (indicar quina) :

Breu explicació de la reorientació:

25. Si és el cas, coneix la formació necessária que es requereix per dur a terme la reorientació?
❑

No

[I] Sí (indicar quina):

E

❑ Altres (indicar quins):

E
E
E
19. Creu que s'han d'incrementar les accions de formació per als treballadors i empresaris?
❑ No

H Sí. En quins ámbits?

E
E
E
20. Identifica algun tipus de formació que no s'estigui oferint al territori?
❑ No

❑ Sí. En quina família professional?
❑

Activitats físiques

n

Administració i gestió

❑

Agraria

❑

Arts gráfiques

❑

Arts i artesania

❑

Comerc i márqueting

n

Edificació i obra civil

❑

Electricitat i electrónica

❑

Energia i aigua

❑

Fabricació mecánica

❑

Hostaleria i turisme

❑

Imatge personal

ill Imatge i so
❑

Indústries alimentáries

❑

Indústries extractives

❑

Informática

❑

Instal•ació

n

Fusta, moble i suro

❑

Química

❑

Sanitat

❑

Seguretat i medi ambient

n

Serveis socioculturals

❑

Téxtil, confecció i pell

n

Transport i manteniment de vehicles

E
E
E
15. Han rebut algun tipus de subvenció per a desenvolupar les accions de formació?
❑

No

16. Si la resposta anterior ha estat afirmativa, per part de qui? (si és necessari, marcar més d'una
resposta)
❑ SOIB

❑

Fundació Tripartita

Consell Insular de Menorca
Altres: (indicar quins)
17. Els seus associats tenen un programa o pla específic de formació de personal? (si és necessari,
marcar més d'una resposta)
❑ Sí

Per a quines categories?
❑

Per a tot el personal

❑

Per al personal directiu

❑

Per al personal técnic

❑

Per al personal administratiu

❑

Per al personal de márqueting i vendes

❑

Per al personal operari

18. Amb quines dificultats s'han trobat els seus associats quan ha volgut posar en marxa accions de
formació? (marcar una o més d'una dificultat de les que es relacionen a continuació)
lyj Manca d'informació en relació als programes formatius existents
❑

Dificultats per accedir a la informació relacionada amb la formació

LJ Manca de recursos económica per dur a terme la formació
❑

Manca de recursos humans per posar en marxa accions de formació
Dificultats per trobar finarnament per dur a terme processos de

❑

Dificultats per gestionar la formació de demanda

❑

El personal ha estat reticent a l'hora de rebre la formació

❑

L'empresa no té ciar quina és la formació necessária per al seu personal

13. Quines són les característiques d'una formació adaptada a les necessitats deis empresaris i
treballadors? (si és necessari, marcar més d'una resposta)

C

i Curta (entre 6h i 20h)

•

Llarga (més de 20h)

•

Teórica

O

Práctica

•

Més teórica que práctica
Més práctica que teórica

•

Presencial

•

A distáncia

O

Mixta: presencial i a distáncia

Altres (indicar quines):

E

E

14. En quin ámbit han desenvolupat accions de formació eis seus associats en el darrer any?

necessari, marcar més d'una resposta)
❑

Conducció d'elevadors

❑ Cap
❑ Gestió del medí ambient
❑

Idiomes

5 Prevenció de riscos laborals

❑

Gestió turística

❑

Restauració

❑ Atenció al client

Altres: (indicar quins) Li
❑ Qualitat
❑

Informática (ofimática)

DZI Vendes i márqueting

.
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7. Té página web?

V
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❑
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No

8. La dimensió del mercat en qué opera 1' associació és majoritáriament:
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Nacional

Europeu

L'Internacional

B. OFERTA FORMATIVA
9.

Coneix l'oferta formativa existent al territori?

❑ No

Sí

10. Si la resposta a la pregunta anterior ha estat negativa, perqué creu que desconeix la formació que
es duu a terme al territori? (si és necessari, marcar més d'una resposta)
❑

No sé on trobar-la

❑

No m'interessa la informació sobre la formació

❑

M'arriba massa informació i em complica la gestió

11. Considera que l'oferta formativa existent s'adapta a les seves necessitats?

❑9

No

12. Si la resposta a la pregunta anterior ha estat negativa, quines són les dificultats amb que es troba?
(sí és necessari, marcar més d'una resposta)

kr
g

n

La formació no s'adapta a les necessitats deis treballadors, els cursos són massa teórics, massa
técnics

No existeix la formació que necessiten les empreses
Altres: (indicar quins)

El

ENTEVISTA A LA FEDERACIÓ DE PETITES I MITJANES EMPRESES DE MENORCA (PIME)
A.

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L' ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL

1.

Nom o raó social: pm

2.

Nom de la persona que s'entrevista: E J771
- 677Z_

3.

Cá rrec:4e---) /00/tri-frg pc::

4.

Correu electrónic:

5.
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Sector económic al que s'adscriu l'assoc ació empresarial:
❑

Primari

❑

Industria

❑ Construcció

.

0

VSServeis

6. Subsector d'activitat: (segons CNAE-09)
❑

Informació i comunicacions

❑ Agricultura, ramaderia i pesca
❑ Aigua, sanejament i gestió de residus

❑ Transport i emmagatzematge
Altres serveis

❑

Energia eléctrica i gas

❑

Industries extractives

❑

Industries manufactureres

❑

Construcció

❑ Activitats administratives i auxiliara
❑ Activitats artístiques i d'entreteniment
❑ Activitats financeres i d'assegurances
❑ Activitats immobiliáries
❑ Activitats de la llar
❑ Activitats professionals i técniques
❑

Administració pública, defensa i seguretat social

obligatória
❑ Activitats sanitáries i serveis socials
❑ Comerl al major i al detall
❑

Educació

❑

Hostaleria

ENTREVISTA TERCER SECTOR
A. DADES IDENTIFICATIVES
1.Nom de l'entitat: Cáritas Diocesana Menorca
2. Nom de la persona que s'entrevista: Mar Pons Pons
3. Càrrec: Coordinadora inclusió social
4. Correu electrònic: inclusiosocial@caritasmenorca.org
B. SITUACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA A MENORCA
5. Com valora la diversitat de l'activitat econòmica a Menorca?
- Molt diversa (gran abundància d'empreses de diferents sectors)
- Alta (suficient presència d'empreses en diferents sectors)
x Baixa (pocs sectors econòmics presents a l'illa)
- Molt poc diversificada (la majoria de les empreses pertanyen al mateix sector)
- NS/NC
6. Què hi manca? Actualment, l'activitat econòmica a Menorca està molt enfocada al Sector Serveis.
Manquen empreses del sector industrial, atès que és un sector que tradicionalment ha donat més
continuitat als seus treballadors.
7. Quin creu que serà/seran els sectors amb més creixement en el futur? El sector amb més
creixement serà el tecnològic, i així ho ha posat de manifest l'actual crisi sanitària. Tots ens hem
vist obligats a adaptar-nos a les TIC, les quals han vingut per quedar.
8. S'han identificat iniciatives empresarials en aquest sector a Menorca? Les empreses s'han vist
obligades a adaptar-se a les noves tecnologies, tot i que la seva adaptació és més aviat lenta.
9. Creus que hi ha algun sector desatès? Quin? El sector que actualment es troba més desatès és
l'industrial. Moltes empreses d'aquest sector han anat desapareixent amb el pas del temps.
Contràriament, el sector primari es troba molt atès i hi ha una aposta clara cap aquest sector des de
la UE.
C. OCUPACIÓ
10. Quin creu que és el sector on es dóna major precarietat en l'ocupació? El sector on es dóna
major precarietat en l'ocupació és en l'acompanyament/cura a persones dependents. Hi ha molta
gent que cuida a persones dependents i no estan donats d'alta a la SS (existència economia
submergida). D'altra banda, un altre sector on es dóna precarietat en l'ocupació és el sector serveis
(moviment “Las Kellys”).
11. Com es podria atenuar aquesta precarietat? La precarietat existent en l'acompanyament/cura de
persones dependents es podria atenuar donant facilitats a les persones immigrants per
regularitzar la seva situació administrativa al país. Quant a la precarietat existent en el sector
serveis, es podria atenuar adaptant les condicions laborals dels seus treballadors d'acord amb
l'establert en la normativa vigent.
12. Com valora el grau de temporalitat en l'ocupació?
x Molt alta
- Alta

- Mitjana
- Baixa
13. Com creu que podria millorar? L'elevat grau de temporalitat en l'ocupació a l'illa de Menorca es
podria atenuar amb la desestacionalització del turisme i amb una aposta clara cap a nous sectors
com ara el mediambiental o el tecnològic.
14. Com qualificaria la dificultat per trobar feina a Menorca?
x Molt alta
- Alta
- Baixa
- Molt baixa
- NS/NC
15. Per què? Moltes ofertes de feina no es poden cobrir perquè no hi ha personal qualificat que
s'ajusti al perfil que busquen les empreses.
16. Quin és el principal obstacle en què es troben les persones aturades a la hora de trobar feina?
x Falta de formació
- No saben on ni com cercar feina
- No coneixen els recursos existents destinats a la recerca de feina i orientació
- Edat, sexe, nacionalitat o altres
x Falta d'ofertes de feina per determinades professions
- Falta d'experiència
x Càrregues familiars i/o professionals
x Altes: No hi ha facilitats per homologar la formació que tenen de països extrangers.
17. Resulten eficaços els serveis públics d'intermediació, orientació laboral i tutorització per
l'autoocupació?
x Sí
- No
En cas de resposta negativa, com podrien millorar?
18. Quins perfils professionals/ocupacions són difícils de cobrir per a les empreses? El perfil amb
més dificultat per cobrir és el personal qualificat de la industria manofacturera.
29. En quines matèries creus que hi manca formació/qualificació professional?
- Idiomes
x Noves tecnologies
- Gestió turística
x Mediambient
- Altres:
20. L'oferta formativa existent a Menorca té en compte les necessitats del mercat de treball?
x Sí, tot i que podria millorar d'acord amb la formació esmentada anteriorment.
- No
21. Considera suficient la formació que imparteixen les empreses als seus treballadors?
- Sí
x No
En cas de resposta negativa, en quines matèries hauria de ser reforçada? (PRL, informàtica,
qüestions tècniques de cada lloc de treball, etc). La formació dels treballadors hauria de ser

reforçada sobretot en l'inici de la contractació, en qüestions específiques de cada lloc de
treball.
22. Considera que a Menorca hi ha finançament suficient per afrontar la demanda formativa? Hi
podria haver més finançament per tal de poder formar a més usuaris que ho necessiten.
23. Tenir alumnes en pràctiques és interessant i/o útil per a les empreses?
x Sí
- No
En cas de resposta negativa, quin podria ser el motiu?
- Manca formació
- Suposen dedicació/supervisió per part de l'empresa
- No són productius
- Altres
D. CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR
24. Tenen dificultat les persones ocupades per conciliar la vida familiar i laboral?
x Sí.
- No
En cas de resposta afirmativa, quina dificultat tenen? La major dificultat que troben les persones
ocupades per conciliar vida familiar i laboral és l'horari laboral atès que no hi ha espais
econòmicament assequibles on deixar els seus infants en horari de tarda.
E. IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN L'ÀMBIT LABORAL
25. Quines dificultats té la joventut per incorporar-se al mercat laboral? En general, als joves
usuaris de cáritas els manca formació. No obstant, els que estan formats tenen dificultat per
homologar-la.
26. Aquestes dificultats afecten per igual a al·lots i al·lotes? Sí.
27. Quines dificultats troba la població major de 45 anys per incorporar-se al mercat laboral? El
col·lectiu major de 45 anys és un col·lectiu amb grans dificultats per incorporar-se al mercat laboral
atès que moltes empreses prefereixen treballadors joves (són menys exigents tant en condicions
laborals com salarials). Les empreses no valoren l'experiència de les persones majors de 45 anys.
28. Quines mesures s'haurien d'aplicar per a millorar la inserció laboral d'aquest col·lectiu? Potser
es podria fomentar la contractació de persones majors de 45 anys donant facilitats/ajudes de
caire econòmic a les empreses.
29. Quines mesures es podrien adoptar per promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones?
Per promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones el primer pas és facilitar la conciliació
laboral i familiar. A més, també es podrien donar ajudes de caire econòmic a les empreses per
tal de potenciar la contractació de dones majors de 45 anys.
30. Estan ocupant a homes i dones en igualtat de condicions? No, majoritàriament tenen millrs
condicions els homes que les dones.

31. Quines dificultats específiques troba la població immigrant per incorporar-se al mercat laboral a
Menorca?
- Situació administrativa no regularitzada
- Dificultats per homologar la formació que tenen
- Actitud de desconeixement per tenir una cultura diferent
F. CONCLUSIONS
32. Quines necessitats prioritàries té Menorca en matèria laboral?
- Més accions formatives
x Més oportunitats de pràctiques a empreses (millor si són remunerades)
x Més ajudes a les empreses per a la contractació, concretament, pel col·lectiu vulnerable (+45
anys i dones)
- Més incentius per a la creació d'empreses
- Altres
33. Voleu aportar alguna cosa més?

ENTREVISTA TERCER SECTOR
A. DADES IDENTIFICATIVES
1.Nom de l'entitat: Creu Roja
2. Nom de la persona que s'entrevista: Belén Caballero Domínguez
3. Càrrec: Orientadora laboral joves
4. Correu electrònic: belen.caballero@cruzroja.es
B. SITUACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA A MENORCA
5. Com valora la diversitat de l'activitat econòmica a Menorca?
- Molt diversa (gran abundància d'empreses de diferents sectors)
- Alta (suficient presència d'empreses en diferents sectors)
- Baixa (pocs sectors econòmics presents a l'illa)
x Molt poc diversificada (la majoria de les empreses pertanyen al mateix sector)
- NS/NC
6. Què hi manca? L’activitat econòmica actual de Menorca està molt enfocada al turisme, fet que
provoca que hi hagi poca diversitat d’empreses. Manquen empreses d’altres sectors com ara el
sector primari i l’industrial.
7. Quin creu que serà/seran els sectors amb més creixement en el futur? L’economia verda serà un
model econòmic que anirà incrementant amb el pas del temps, i no només a Menorca, sinó també a
la resta d’Europa.
8. S'han identificat iniciatives empresarials en aquest sector a Menorca? No en tenc constància. Fins
al moment, el Govern és l’únic que ha potenciat iniciatives en aquest sector.
9. Creus que hi ha algun sector desatès? Quin? Un dels principals sectors que històricament ha
generat molts llocs de feina a Menorca i que actualment està desatès és l’industrial.
C. OCUPACIÓ
10. Quin creu que és el sector on es dóna major precarietat en l'ocupació? El sector on es dona
major precarietat en l’ocupació és el sector serveis, concretament a les petites i mitjanes empreses,
les quals són molt exigents amb els treballadors (exigeixen treballar més hores de les permeses,
contractes precaris, etc.). Els hotels, per exemple, cuiden més als seus treballadors i compleixen
l’establert a l’Estatut del Treballador.
11. Com es podria atenuar aquesta precarietat? Donant més formació a les PIMES en matèria
laboral per tal de garantir els drets dels treballadors, així com fer més inspeccions de treball.
12. Com valora el grau de temporalitat en l'ocupació?
x Molt alta
- Alta
- Mitjana
- Baixa
13. Com creu que podria millorar? Potenciant el turisme esportiu, cultural, natural, etc. durant
tot l’any i no concentrar-lo únicament en els mesos d’estiu. És a dir, que Menorca pugui oferir un
turisme alternatiu.

14. Com qualificaria la dificultat per trobar feina a Menorca?
- Molt alta
x Alta
- Baixa
- Molt baixa
- NS/NC
15. Per què? Les empreses exigeixen tenir moltes competències als treballadors.
16. Quin és el principal obstacle en què es troben les persones aturades a la hora de trobar feina?
x Falta de formació
x No saben on ni com cercar feina (no són actius ni proactius)
- No coneixen els recursos existents destinats a la recerca de feina i orientació
- Edat, sexe, nacionalitat o altres
- Falta d'ofertes de feina per determinades professions
x Falta d'experiència
- Càrregues familiars i/o professionals
- Altes: Carnet de conduir.
17. Resulten eficaços els serveis públics d'intermediació, orientació laboral i tutorització per
l'autoocupació? A Creu Roja només tenim el servei d’intermediació i orientació laboral per a joves,
i aconsegueixen inserció laboral.
18. Quins perfils professionals/ocupacions són difícils de cobrir per a les empreses? El sector
serveis té dificultat per trobar gent que domini tants idiomes i el sector de la indústria
manufacturera té facilitats per trobar peons però dificultats per trobar personal qualificat.
19. En quines matèries creus que hi manca formació/qualificació professional?
- Idiomes
x Noves tecnologies
x Gestió turística
x Mediambient
- Altres: Forestal, atenció a persones dependents, fabricació de formatge i oli (potenciar la
fabricació de producte local).
20. L'oferta formativa existent a Menorca té en compte les necessitats del mercat de treball?
x Sí, però necessita millorar en relació a les matèries comentades a la pregunta anterior.
- No
21. Considera suficient la formació que imparteixen les empreses als seus treballadors?
- Sí
x No
En cas de resposta negativa, en quines matèries hauria de ser reforçada? (PRL, informàtica,
qüestions tècniques de cada lloc de treball, etc). S’hauria de reforçar en formació transversal
(PRL, informàtica, habilitats socials i comunicatives, etc).
22. Considera que a Menorca hi ha finançament suficient per afrontar la demanda formativa?
Manca finançament per ajudar a les entitats a acreditar aules i formació.

23. Tenir alumnes en pràctiques és interessant i/o útil per a les empreses?
x Sí, és interessant però hi ha barreres burocràtiques per aconseguir-ho.
- No
En cas de resposta negativa, quin podria ser el motiu?
- Manca formació
- Suposen dedicació/supervisió per part de l'empresa
- No són productius
- Altres
D. CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR
24. Tenen dificultat les persones ocupades per conciliar la vida familiar i laboral?
x Sí, sobretot les persones que treballen de temporada.
- No
En cas de resposta afirmativa, quina dificultat tenen? Tenen dificultat a la hora de trobar espais
assequibles on deixar els seus infants .
E. IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN L'ÀMBIT LABORAL
25. Quines dificultats té la joventut per incorporar-se al mercat laboral? Falta de formació, falta
d’experiència i falta d’interès per treballar.
26. Aquestes dificultats afecten per igual a al·lots i al·lotes? Sí.
27. Quines dificultats troba la població major de 45 anys per incorporar-se al mercat laboral?
Només treballo amb joves menors de 30 anys.
28. Quines mesures es podrien adoptar per promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones?
En primer lloc caldria educar al col·lectiu jove per tal que no vegin llocs de treball
masculinitzats ni feminitzats. Seguidament, s’hauria d’educar a les empreses a fomentar la
igualtat d’oportunitats.
29. Estan ocupant a homes i dones en igualtat de condicions? Igualtat de condicions no n’hi ha, hi
ha sectors molt masculinitzats i d’altres molt feminitzats. Quan el sector està masculinitzat,
directament no valoren l’opció de contractar a una dona. Contràriament, els sectors feminitzats
valoren tenir homes treballant-hi.
30. Quines dificultats específiques troba la població immigrant per incorporar-se al mercat laboral
a Menorca? La major dificultat que troben és que molta part de la formació s’imparteix en català
i, d’altra banda, que la formació que tenen és difícil d’homologar.
F. CONCLUSIONS
33. Quines necessitats prioritàries té Menorca en matèria laboral?
x Més accions formatives, sobretot de nivell I i II.
x Més oportunitats de pràctiques a empreses (si poden ser remunerades millor)
34. Voleu aportar alguna cosa més?

ENTREVISTA A POLÍTICS (Carolina Cerdà i Pilar Carrasco, directores insulars de Benestar Social)
1. Introducció
Contextualitzar el treball del PEOL en la línia de perspectives laborals de futur a Menorca i des del Consell Insular; desestacionalització, energies renovables, noves tecnologies...
La nostra aportació només serà la d’oferir noves formacions que vagin en la línia de preparar els treballadors del futur que
necessitam.
2. Projectes del vostre Departament que necessiten personal i/o formació
Els centres de Trepucó necessiten gent formada en:
-DIVERSITAT FUNCIONAL: hi ha una formació que és «SSCE0111 Promoción e intervención socioeducativa con personas
con discapacidad». Formació de nivell 3, té 450h de durada (80 són PPNL). Pot plantejar-se com una especialitazació de les
formacions d’Atenció Socio-sanitària. Formació adequada per a Convocatòria DESOCUPATS. També hi ha una formació que
és «SSCG0109 Inserción laboral de personas con discapacidad». Formació de nivell 3, té 470h de durada (120 són PPNL). Pot
plantejar-se com una especialitazació de les formacions d’Atenció Socio-sanitària. Formació adequada per a Convocatòria
DESOCUPATS.
-RESILIÈNCIA: hi ha una formació que és ADGD06 (No CP) El poder de la resiliencia para afrontar situaciones adversas Formació de nivell 2, té 30h de durada, tal volta es podria proposar com a formació complementària a les formacions d’Atenció
Socio-sanitaria
-EMPATIA: No veig res a formació de la família Sociocultural que tingui a veure amb el tema. Cal mirar a formació complementària d’altres famílies professionals.
-ALZHEIMER: hi ha una formació que és la «SSCG01 (No CP) Atención sociosanitaria a personas dependientes con Alzheimer
u otras demencias en instituciones». És una formació de nivell 2, té 100h de durada, tal volta es podria proposar com a for mació complementària a les formacions d’Atenció Socio-sanitaria. Sembla formació adequada per a Convocatòria OCUPATS.
-ERGONOMIA EN EL TREBALL: No veig res a formació de la família Sociocultural que tingui a veure amb el tema. Cal mirar a
formació complementària d’altres famílies professionals
-TRASTORNS DE CONDUCTA: No veig res a formació de la família Sociocultural que tingui a veure amb el tema. Cal mirar a
formació complementària d’altres famílies professionals
-SALUT MENTAL: també hi ha manca de formació específica per a cobrir llocs de treball d’auxiliars que atenguin als centres
de dia de Salut Mental.
-ANIMADORS SOCIOCULTURALS: No veig res a formació de la família Sociocultural que tingui a veure amb el tema. Cal mirar
a formació complementària d’altres famílies professionals
3. Com podem col·laborar?
En saber si necessitam materials i/o espais per acreditar la formació específica d’atenció a persones amb discapacitat, podem parlar-ne i veure si disposaríem dels materials que tenen als centres de Trepucó i Salut Mental (centre de dia Calabria i
Sa Platja Gran).

ENTREVISTA A POLÍTICS (Cristina Gómez, consellera d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local).
1. Quins són els principals canvis que s’han produït recentment a Menorca? Causes i conseqüències.
La situació de COVID ha fet que alguns sectors econòmics s’hagin mantingut com són Turisme nàutic i Turisme Rural i
d’interior perquè es consideren espais segurs. Per contra, ens trobem que el sector del Turisme de grans hotels, macro
menjadors, etc.... han decaigut.
2. Quin rol juga el Consell Insular en l’impuls econòmic i industrial.
Capacitat de fer palanca en la col·laboració pública – privada.
Potenciar la innovació i el sector primari.
Demografia i societat
3. Com ha evolucionat l’ocupació al territori? Quines tendències? Atur juvenil?
A Menorca li va bé l’economia del coneixement. Menorca té un bon fons per a desenvolupar-se en el sector de la
gastronomia
Activitat econòmica
4. Principals avantatges del territori.
Tenim gent qualificada que marxa fora per a poder treballar, retenir talent a Menorca a través de les TIC seria ideal
perquè som un territori segur, que dóna opció de feina en un entorn idíl·lic i açò suposaria donar suport també a l’illa
perquè tenir més gent implica tenir més consumidors dels nostres bens i productes. El Consell d’economia està
redactant iniciatives en aquest sentit.
5. Perspectives de futur? Canvis en l’estructura econòmica?
El model econòmic és Menorca amb ECONOMIA VERDA (medi ambient), ECONOMIA BLAVA (aigua), ECONOMIA
MORADA (Cultura).
5. Quins atractius pot oferir Menorca a les empreses per fomentar el seu establiment? Factors de competitivitat:
infraestructures? NTIC? Serveis empreses?
Les TIC són una gran oportunitat per a un model d’economia sostenible perquè és una forma d’estar en el món però
d’una manera virtual amb la qual cosa l’impacte mediambiental es redueix.
6. Quines empreses es vol atreure? Quins sectors es volen potenciar?



Economia des coneixement, economia circular, i economia verda (energies renovables).



Turisme sostenible que no comprometi la sostenibilitat.



Campanyes de conscienciació.

Turisme
7. Quins atractius ofereix o pot oferir ? (naturals, patrimonials, activitats, empreses)
Menorca és reserva de la Biosfera i ha de desenvolupar un model agrari extensiu que és més sostenible i consumeix
manco recursos. L’objectiu ha de ser tendir cap a una agricultura ecològica que no impliqui que els productes siguin
més cars (exemple BIOMARKET de Barcelona).

8. Desenvolupament de projectes i activitats per potenciar els atractius turístics? I per millorar la infraestructura
(hotels, restauració, empreses, ...)?
Desenvolupar sector primari, cal recuperar l’agricultura i posar-ho en valor des de la Justícia Alimentària, consum de
Producte Local, de proximitat i menjar de temporada. Km0. Cal incentivar un canvi en la manera de consumir aliments
a les llars i en els comerços.
Potenciar el lloguer turístic a la zona costera que ja està construïda. Certament gran part de Menorca està protegida
però hi ha suficient zona lliure per a potenciar el lloguer turístic.
Territori
9. Com valora l’estructura viària i la interconnexió entre Illes i amb la Península, també amb l’estranger?
Infraestructures de comunicació i transport
Manca una segona via de connexió entre Ferreries i Ciutadella per seguretat. També es podria recuperar es Camí de’n
Kane fins a Ciutadella i oferir-la per a oferta turística ECO.
Agenda 2030 i ODS
10. Què es fa en la línia de Desenvolupament dels ODS des del seu Departament?
Tendim cap a un nou ordre mundial que són els ODS. Menorca està molt ben alineada amb l’Agenda 2030, de fet
sortirà a la guia de l’agenda 2030, a través de la FEMP, com a model a seguir.
11. Visió i valoració actual de Menorca. Debilitats/Fortaleses (demografia, activitat econòmica, comunicacions,
transport, mobilitat interna, etc.).

INTERN

Negatiu

Positiu

DEBILITATS

FORTALESES

Connectivitat directe amb l’exterior

L’entorn natural. Som un espai segur.
Agricultura extensiva. Productes de qualitat,
Doble insularitat = eleva costos re proximitat, km 0. Gastronomia de qualitat.
rebre matèria primera i per a Menorca alineada amb l’agenda 2030.
exportar
EXTERN

AMENACES

OPORTUNITATS

Turisme macro deixa una forta Recuperar el perfil industrial de l’illa; artesania
empremta ecològica (cotxes de Oficis més tradicionals per a promoure relleus
lloguer, gran consum d’aigua)
en fusteria, llanterners, manobres…
Menorca com oferta de turisme de llarga
durada i possibilitat de fer teletreball.
Creix turisme nàutic, rural i d’interior.
Som destí segur. TIC es una oportunitat de
retenir talent.
Economia del coneixement, circular, verda,
blava, morada.
Turisme sostenible.

ENTREVISTA A POLÍTICS (Verònica Llufriu i Francisca Teixidor, directores insulars d’Economia i Territori).
1. Introducció
Contextualitzar el treball del PEOL en la línia de perspectives laborals de futur a Menorca i des del Consell Insular; desestacionalització, energies renovables, noves tecnologies...
La nostra aportació només serà la d’oferir noves formacions que vagin en la línia de preparar els treballadors del futur que
necessitam.
2. Projectes del vostre Departament que necessiten personal i/o formació
a)

TURISME ACCESSIBLE a zones turístiques com platges i establiments turístics. Ve de Fons Europeus. Cada ajunta-

ment ha de fer la seva preparació de rutes.
b) HABILITACIÓ GUIES TURÍSTICS, es fa formació específica i es pot acreditar formació en idiomes si s’aporta la docu c)

mentació oficial que ho avali
ALTES EMPRESES TURISME ACTIU, que són empreses que faran falta per oferir els productes creats com són Starlight, projecte Illa Plana per a fer-hi campionats i activitats aquàtiques, promocionar el submarinisme i fer-ne for -

mació i pràctica de l’esport.
d) Pla de SOSTENIBILITAT TURÍSTICA té 3 milions d’euros de finançament per>;
◦ DISSENYAR RUTES TERRESTRES als municipis que siguin interessants per a promocionar turísticament
◦ Planificació de zones d’avituallament que siguin sostenibles, en zones allunyades d’urbanitzacions, en espais
◦
◦
◦

públics que resultin senzills de mantenir per part del personal del Consell.
Planificació de miradors per a fer rutes Starlight
establir punts WIFI AL CAMÍ DE CAVALLS amb energia solar (SMART ISLAND)
Projecte Illa Plana (ara pertany a Autoritat Portuària) i cal fer primer una cessió d’ús a favor del CIMe i després

◦
◦
◦

veure què l’associació AMICS DE LA MAR la puguin usar com escola nàutica, etc...
APP per a desenvolupar un TURISME SOSTENIBLE
Certificacions industrials per la Green Destination (per donar marca i prestigi)
En la millora de la diversificació de productes s’està treballant en la millora de parcs infantils pel turisme fami -

◦

liar.
També hi ha un pla de FORMACIÓ ESPECÍFICA que és al BOE 323 DE DIA 11/12/2020, PÀG 113561 (escanejat a
la carpeta AODL 2021-2023/Pla Estratègic/Procés participatiu

Futur és el TURISME D’ESPECIALITAT; la formació convé que vagi en aquest sentit. La FORMACIÓ i habilitació de GUIES TU RÍSTICS va en aquesta línia. També serà important fer TURISME ACTIU per a promocionar els següents productes; Starlight,
rutes d’interior que organitza cada municipi, activitats que es puguin fer a l’Illa Plana (està per començar el procés de petició de l’espai a Autoritat Portuària).
Des de l’àrea d’Ordenació del Territori el que es fa és donar llicències, plans especials, aprovació plans urbanístics munici pals. L’objectiu del Departament és agilitzar els tràmits i expedició de llicències en coordinació amb els ajuntaments.


PTI, en el que s’inclouen la figura de les AGROESTADES per tal que els pagesos / senyors puguin allotjar turistes a



les cases sempre que l’explotació estigui en funcionament.
Dins el PTI s’han incorporat noves figures com; Agroturismes (24 places màxim), Hotel Rural (50 places màxim) i



Agroestades (6 places màxim). Només queda una mica oberta l’opció de les àrees recreatives
Una cosa important és crear punts d’avituallament que tinguin estructures uniformes i disposin dels mateixos ser -



veis; vending, wifi, lavabo....
Faria falta crear una PISTA D’AVENTURES, el problema és trobar un espai a Menorca que ho permeti. El més fàcil

seria fer-ho com equipament public. Caldria saber els usos de l’activitat.
Per protecció ambiental i en línia amb Menorca Reserva Biosfera es limiten els tipus d’activitats i els usos. Cal coordinació
amb els ajuntaments. La Menorca del futur requerirà d’ADVOCATS – ADMINISTRATIUS – ENGINYERS I ARQUITECTES TÈCNICS
3. Com podem col·laborar-nos?
Ens mantindrem en contacte, via correu electrònic, amb Francisca Teixidor per a comunicar-nos la formació que es durà a
terme i si troba alguna necessitat formativa que ens pugui ser d’interès per a preveure l’acreditació.

ENTREVISTA A POLÍTICS (Esteve Barceló, director de Medi Ambient). També hi participen Eva Yáñez (tècnica de residus) i
dos representants de la UTE Milà (que és una concessió a 25 anys del Consori).
CONSORCI DE RESIDUS SÒLIDS I ENERGIES MENORCA. Empresa pública formada pels 8 ajuntaments i el consell Insular de
Menorca.
1. Introducció
Contextualitzar el treball del PEOL en la línia de perspectives laborals de futur a Menorca i des del Consell Insular;
desestacionalització, energies renovables, noves tecnologies...
La nostra aportació només serà la d’oferir noves formacions que vagin en la línia de preparar els treballadors del futur que
necessitam.
2. Projectes del vostre Departament que necessiten personal i/o formació
•
•
•
•

Renovació planta Milà, en execució, amb una aula per a fer formació mediambiental accessible.
Tractament de residus.
Tractament d’aigües.
Planta fotovoltaica i creació d’energia.

Ens proposen contactar amb la planta de tractament d’aigües de Ciutadella per a fer formació en aquesta línia. Sembla que
a la planta dessaladora hi ha una possible aula de formació. Cal estudiar-ho. N’Esteve ens concertarà una cita amb el
Govern Balear, propietari de la planta, per a estudiar la viabilitat d’una col·laboració en aquest sentit.
3. Com podem col·laborar-nos?
El personal de la UTE Milà ens fara un llistat de possibles necessitats de personal directe i indirecte. A partir de les possibles
necessitats de personal, a diferents categories laborals, cercarem certificats de professionalitat i mirarem aquells que siguin
més necessaris i viables perquè complim amb els requisits.
Tornarem a trobar-nos per a revisar possibles formacions de futur per a Menorca. Revisarem les millors opcions d’execució,
possiblement via Formació i Ocupació (Tallers d’Ocupació).
La proposta serà crear un Centre de Formació a Milà on es puguin fer formacions en tractament de residus, tractament
d’aigües, energies renovables, etc. En aquesta reunió només hem fet una primera prospecció i posada en context del que es
pot fer en aquesta línia.
Des de la UTE Milà ens comenten que ells compten amb personal que pot donar suport en economia, assistència legal,
recuperació de residus, etc.

ENTREVISTA A POLÍTICS (Miquel Company, Conseller d'Economia)
1. Quin rol juga el Consell Insular en l’impuls econòmic i industrial.
El CIMe és qui catalitza i impulsa l’economia perquè facilita la trobada entre els diferents actors d’un mateix sector
productiu per tal que es coneguin i puguin establir sinergies i treball en comú per a innovar, resoldre reptes de futur i
cercar junts alternatives. El CIMe és qui crea plans per a impulsar l’economia, no és una administració subsidiària sinó
que permet equilibrar els diferents actors (els més tradicionals amb els innovadors) per a proposar una economia que
es desenvolupi sense renunciar a la sostenibilitat (economia verda). El paper del consell és el de lideratge, donar visió
de futur, recolza i empeny noves propostes, és qui està en les estratègies del canvi per a permetre la transformació
dels sectors productius. A Menorca el CIMe és qui centralitza les accions per a unir esforços i poder respondre a la
qüestió QUE VOLEM SER ‘DE MAJORS’?.
Un punt important en l’actualitat política és que, per mor de la crisi, els consellers de les diferents formacions
polítiques han arribat a un cert consens del futur que es vol construir. Aquest futur radica en què ‘menys és més’, és a
dir, no val generar bens i serveis a qualsevol preu perquè no ens podem permetre empitjorar l'empremta ecològica
que ja estem deixant. La crisi de la pandèmia ha permès unir criteris de futur.
Activitat econòmica
2. Principals avantatges del territori.
Tenim gent qualificada que marxa fora per a poder treballar, retenir talent a Menorca és un dels objectius de les
polítiques que es duen a terme. Un altre gran objectiu del territori és la diversificació de l’economia. El territori ens ho
permet perquè tenim mar i camp, turisme i ecologia, possibilitats reals per a la implantació de noves indústries
vinculades al món nàutic, la indústria digital, l’ecologia a través de produir amb material reciclat (p.ex producció de
formes, tacons, .... amb material de rebuig com el plàstic) i la transformació del sector agrari cap a una producció
ecològica més sostenible.
3. Perspectives de futur? Canvis en l’estructura econòmica? Quines empreses es vol atreure? Quins sectors es volen
potenciar?
El CIMe ha presentat 5 grans projectes per al desenvolupament de Menorca. Un d’ells s’adreça al desenvolupament de
les noves tecnologies a través de l’espai HUB, que a més de ser un nou nínxol productiu també és una forma de retenir
i recuperar talent autòcton. Un segon projecte va en la línia de l’agricultura per a reforçar-la des de noves formes de
produir que vagin en la línia de la sostenibilitat. Un tercer projecte s’adreça a la modernització, sostenibilitat i
accessibilitat dels entorns turístics que ja existeixen per a millorar les seves infraestructures.
Economia circular, i economia verda (energies renovables). Turisme sostenible.
Turisme
4. Quins atractius ofereix o pot oferir ? (naturals, patrimonials, activitats, empreses)
Amb l’entorn natural que tenim podem oferir millores en els serveis turístics vinculats al Camí de Cavalls i a la costa,
també a les rutes ciclistes i eqüestres. Cal millorar la connexió dels diferents serveis que hi ha entorn al turisme;
vincular els serveis de restauració, allotjament, empreses de serveis d’esports aquàtics, empreses dedicades al món
nàutic, serveis per al ciclisme, rutes eqüestres i les necessitats que generen (ferrar cavalls, veterinaris, mecànics per
adobar bicis rompudes...).

5. Desenvolupament de projectes i activitats per potenciar els atractius turístics?
Desenvolupar sector primari i posar en valor el consum de Producte Local, km 0, producte de proximitat, aliments de
temporada en el sector hoteler i de restauració. Cal fidelitzar el canvi per a consumir aliments d’aquí perquè així
reforçam el nostre sector agroalimentari. El sector primari s’ha revaloritzat amb la pandèmia però no podem deixar-ho
com un fet aïllat sinó consolidar-ho. Una gastronomia basada en el producte local i de temporada és un valor afegit a
l’oferta turística.
Territori
6. Com valora l’estructura viària i la interconnexió entre Illes i amb la Península, també amb l’estranger?
Infraestructures de comunicació i transport
Per a fomentar la competitivitat dels productors locals existeix el REB (Regim Especial Balear) que finança part del cost
del transport de mercaderies per tal de poder competir en igualtat de condicions amb els productors de la Península.
Agenda 2030 i ODS
7. Què es fa en la línia de Desenvolupament dels ODS des del seu Departament?
El Pla Agrari 2030 pretén diversificar aquest sector que passa per ampliar i millorar el sector vers les noves oportunitats
de producció; oli, vi, races autòctones, cultiu ecològic.
8. Visió i valoració actual de Menorca. Debilitats/Fortaleses (demografia, activitat econòmica, comunicacions,
transport, mobilitat interna, etc.).
Negatiu
INTERN

Positiu

DEBILITATS

FORTALESES

El sector industrial tendeix a la baixa
(bijuteria, calçat...) i, si no té suport
econòmic de l’Administració Pública,
perilla de tancar deixant moltes
famílies en situació precària.

El sector agroalimentari es mostra capaç de
superar-se, especialment les noves generacions
que han eixamplat les formes de producció i
venda dels seus productes (ecologia, venda en
línia, repartiment porta a porta…)

El sector quinari (cultura, benestar La indústria que és capaç de reinventar-se té
personal, educació…) va creixent si futur. P.ex: sector nàutic està preparant la
l’economia està estable però és molt construcció de naus elèctriques a Menorca.
sensible a la crisi econòmica.
Podrem oferir AGROOCI (aprovat en el PTI de
Manca relleu generacional en el 21.12.2020) convertint espais rurals en desús
sector pesquer, especialment per a la per a donar serveis vinculats al turisme ciclista i
pesca de grans embarcacions.
eqüestre, i també unit al turisme nàutic que
necessita reposar a terra, arran de la mar.
L’entorn natural és un espai que es pot oferir
per a la indústria audiovisual, que venguin a
filmar a la nostra illa.
EXTERN

AMENACES

OPORTUNITATS

El cavall, a Menorca, és un hobby no FORMACIÓ per a treballar en els escorxadors.
un sector de producció. Només els Producció d’oli i de vi. Falta formació per a
tenim per a fer festa i per a esbarjo. crear matancers. INAI 0208 ‘Sacrificio, faenado
y despiece de animales’. Cal especialitzar-se
per a oferir un producte diferenciador que és el
que genera indústria i dóna treball. P.ex:
agroturismes sostenibles són una oportunitat

de treball, oferint nous serveis com reparació
de bicicletes, serveis per a les rutes eqüestres i
per la indústria de lloguer nàutic.
Falta formació professionalitzadora en hípica
com a esport, serveis vinculats a la hípica, l’oci.
Aprofitar el CIFP del SOIB, Centre de la Mar, per
a fer formació en el sector de la pesca
d’arrastre.
Algunes indústries poden reinventar-se i
dedicar la seva producció a noves oportunitats
com crear productes amb material de rebuig,
crear productes per a l’energia ecològica o la
indústria tecnològica. El sector nàutic s’està
reinventat amb la proposta de crear vaixells
elèctrics (nou nínxol laboral perquè també hi ha
demanda de professionals d’estibatge i
mecànics per a vaixells de gran calatge per què
Mallorca ja està una mica saturada en aquest
sector i es podria dur aquí).
Quant al món marí també es podria
desenvolupar més el petit centre oceanogràfic
de la Mola i fer estudis científics de la realitat
local de la pesca (actualment la informació ve
d’estudis europeus que no sempre responen a
la realitat més propera).
CAVALLS; hi ha tot un sector que es podria
desenvolupar amb el foment de la cria de raça
menorquina, venta de cavalls de raça per a
participar en películes, esports hípics, fins i tot
per a vendre la carn de cavall per a consum
humà. Si el sector es desenvolupàs en un sentit
ampli pot ser, a molt llarg termini, es podria
crear una ESCOLA EQUESTRE per atreure més el
turisme rural vinculat al cavall.
Les oportunitats més grans provenen de les
interseccions entre els diferents sectors
productius, quan un sector nodreix a l’altre
(serveis-agroalimentari, serveis-indústria local).
Cal reforçar una visió de conjunt de les
possibilitats que tenim i eixamplar l’espai de
feina que compartim.

ENTREVISTA A POLÍTICS (Damià Moll, director insular de Mobilitat)
1. Introducció
Contextualitzar el treball del PEOL en la línia de perspectives laborals de futur a Menorca i des del Consell Insular;
desestacionalització, energies renovables, noves tecnologies...
La nostra aportació només serà la d’oferir noves formacions que vagin en la línia de preparar els treballadors del futur
que necessitam.
2. Projectes del vostre Departament que necessiten personal i/o formació
El projecte més important que es du a terme al 2021-2022 és que el transport públic de Menorca disposi de;
- més línies i que siguin aptes per a transportar les bicis dels usuaris
- més horaris
- més freqüències i parades accessibles per a tothom, així com busos accessibles
- millors connexions
Està pendent fer una APP pel transport públic per a saber els horaris del bus, tipus APP EMT palma i minimitzar l’ús del
vehicle propi.
El futur és posar sensors a les parades per a detectar el nº d’usuaris que esperen un bus i així saber si cal posar un vehicle
de reforç. També es volen posar cartells amb inforamció dinàmica a cada parada que ajudi a controlar l’horari dels busos.
En el futur immediat el que manca és; CONDUCTORS DE BUS, Experts en energies renovables i transport
FORMACIONS NECESSÀRIES; personal capacitat per les ITV , falten inspectors de les ITV, ACCESSIBILITAT per a ser més
inclusius en línia amb els ODS.
Una reflexió actual és la línia de descarbonització de Menorca. Cal disposar de vehicles més sostenibles però no tenim
energia sostenible (cotxe elèctric – va amb electricitat generada amb energies fòssils). Els vehicles amb gas també
funcionen amb una energia que és fòssil i contaminant. Els vehicles que funcionen amb hidrogen són els més sostenibles i
seran el futur però a Menorca està molt verd.
El gran enemic del transport públic és el lloguer de vehicles.
Manca un Pla director de carreteres per a la creació de carrils bici interconnectats. Només hi ha projectes de carril bici
entre Alaior-Son Bou i Ferreries- Cala Galdana.
3. Com podem col·laborar-nos?
Ens mantindrem en contacte, via correu electrònic, amb Damià Moll per a comunicar-nos la formació que es durà a
terme i si troba alguna necessitat formativa que ens pugui ser d’interès per a preveure l’acreditació.
El departament fa les proves per a conductors professionals (CursAptitudProfessional) pels conductors de vehicles
grans, i també pels qui han perdut els punts del carnet de cotxe. Les autoescoles fan les 30 h de formació del CAP.
Voldria que es fes formació en EDUCACIÓ VIAL per a infants i joves que van en bici, ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC + ecologia.
Cal fomentar la cultura d’anar a peu als llocs, o bé en bici, per això també cal conèixer les senyals de tràfic

ENTREVISTA A POLÍTICS (Nati Benejam, directora insular d'Ocupació, Innovació i Cooperació Local i Paula Ferrando,
directora insular d’Habitatge)
1. Introducció
Només es fa contextualització a la directora insular d’Habitatge perquè la directora d’Ocupació està al dia de la tasca que
anem fent.
2. Projectes del vostre Departament que podran necessitar personal i/o formació
L’únic projecte que pot plantejar-se és el de l’Smart Island. La proposta és crear una plataforma virtual i un servidor per a
recollir dades dels usos que es fa d’alguns serveis públics per tal de millorar-ne l’eficiència. La plataforma es paga amb
l’ecotaxa i planteja una xarxa de sensors a diferents indrets (p.ex. pous d’aigua, camí de cavalls, contenidors de fems,
enllumenat públic, parades de bus....). Els sensors faran un recompte dels usos que té aquell servei i així en podrem obtenir
informació i saber quan un contenidor està ple i cal recollir-ne els fems, o quantes persones esperen el bus per tal de
preveure un bus de reforç, o saber la despesa d’aigua què fem per tal de controlar-la. La idea és fer un ús més eficients dels
vectors energia, aigua... Serà una plataforma oberta a tothom i en la que es preveu que s’hi puguin adherir empreses
privades.
La direcció insular d’Habitatge té per objectiu millorar i aprofitar el parc immobiliari ja existent, fent rehabilitacions de les
vivendes i convertint-les en més eficients. Gastem el 30% de l’energia en escalfar i/o refredar els habitatges. Es tracta
d’impulsar i incentivar l’aïllament de les vivendes, usar materials més ecològics, incloure nous materials en la construcció.
Per dur-ho a terme es crearan oficines ‘de barri’ per a tramitar i canalitzar les llicències d’obres, fer formació (p.ex. PRL per
a rehabilitadors de vivendes), divulgar noves formes de construir més sostenibles i eficients. Aquesta oficina rebrà ajuts de
la UE per a convertir-se en un Consorci que agrupi 4 parteners; Genefinance, CIMe, Aj. Palma i Aj. Vila d’Eivissa. Es rebrà
finançament de les convocatòries Europees Next Generation. L’oficina també serà una mena de banc que permetrà
executar petites obres de rehabilitació per a millorar l’eficiència i es retornarà poc a poc. L’oficina 2030 de Menorca ja està
rebent peticions d’ajut i assessorament en aquest punt.
D’altra banda es vol impulsar la creació de carrils bici però hi ha una dificultat legal i és la manca de Pla Director Insular que
ho contempli. Els municipis poden, i volen, crear carrils bici però només poden fer-ho en les vies que siguin de la seva
competència.
TREBALLS QUE PODEN SORGIR;


Informàtics, estadístics – sociòlegs

(són formacions que impliquen titulacions universitàries, no les podem

assumir)

Col·locació de sensors i manteniment El CP sería ELEM0111 Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e
inmóticos

Formar en construcció i rehabilitació d’edificis que siguin eficients i ecològics. Crear una planta de vivendes
sostenibles i resilient. Cal contactar amb la Fundació Laboral de la Construcció per a veure si podem unir forces.
Un altre camp en què es podrien generar treballs són el Pla Insular contraincendis (competència municipal)

Peons forestals per a treballar en les interfases entre nucli urbà i bosc/zona verda. El CP sería AGAR0309 Activitats
auxiliars en conservació i millora de forests (acreditat ja pel CIMe)

I un tercer camí a seguir seria el de ECONOMIA CIRCULAR;

Impulsar la transformació de material de rebuig en quelcom útil. P. ex. la matèria orgànica del bosc transformar-la
en fusta, la matèria orgànica de les vivendes fer-les adob pel camp.

Treballar vers l’eliminació del plàstic d’un sol ús. Per la mar viva fa feina en aquest sentit.
3. Com podem col·laborar-nos?
Ja treballem de forma coordinada, som al mateix Departament.

01210333567

p:;<=8>?q@=r>AB]>9`[4[6`2l946^[r

89 

stuvwxyz{|y}~{|{yvww

1234546278239
:;<=>?@=>AB>

CDEFCG;HIJK
JL@M=NB;OPQ=N=L;G@PL
G@RSN;JT<PUN;VB>AW<
XB<Q=N;X<=>?W;XBNBY=>

Z[\]94\]4^_]8`5̀[`
:;<=>?@=>AB>

VIaC;aCbcGXJdJDXcaC
J>WMPBMPeN;FWA=Y=<B;T=;a=NW<MB
XBQB<B;T=;a=NW<MB
f@NTBMPe;gPA;hX=NA<=gPA;a=NW<MBi

jkll]64\5894^_]8`5̀[`
:;<=>?@=>AB>

GCDVcbDJgmC;GGFF
n=<=NA=
V<=>PT=NA
H=Y=oBTB;E=<<PAW<PBY;B;a=NW<MB
5111 113 8 ! " " #$2%3 &'7(76)*7+,-$1./90

313'

01210333567

89 

123456728647649:5;8<:=6=49;47>6?=:5:=6=4;?2@A3:?6464B;@28?6C
DEFGHIJGHKLH

r.s9
) 9t9u v 's'|
ws 9 x9
u  9v 's'|
yzs 
9{ 9u|
r.s
-   v
}~1} 's'|
'

0s6'|
0s6'|
3

0

MNO4P:436@?6C
QEFGHIJGHKLH

RSHELTKUVUKLKEIWTEGHKLTUWXLYZE[\GHKLTUWXLYUKLKESHE]WYKE^WFKLELEYLEXWHKFGEUYYL_EUE^LÈJG
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L'ocupació que volem

L'ocupació que volem
347 respuestas

1. Sexe
347 respuestas

Masculí
Femení
72,6%

27,4%

2. Edat
347 respuestas

16-20
20-25
24,2%

25-30

37,2%

38,6%

https://docs.google.com/forms/d/1iRJmK0MJLD4w1xn0kiITxAy83nvalvEfji_qU5Rua6A/viewanalytics
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L'ocupació que volem

3. Població
110 respuestas

Maó
Ciutadella
Alaior
Es Castell

63,6%

Sant Lluís
Es Mercadal
Ferreries

22,7%

Es Migjorn Gran

4. Nivell d'estudis finalitzats
347 respuestas

Primària
ESO

23,3%

Batxillerat

22,2%

Formació professional
Grau universitari
Màster

19,6%

Màster universitari
Màster Universitari

27,4%

1/3

5. Quines xarxes socials empres amb més freqüència?
347 respuestas
Instagram
TikTok
WhatsApp
Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
Twitch
Spotify
Ps3
Job today, infojobs
No en tenc

315 (90,8 %)
82 (23,6 %)
315 (90,8 %)
75 (21,6 %)
114 (32,9 %)
169 (48,7 %)
24 (6,9 %)
2 (0,6 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
0

100

200

https://docs.google.com/forms/d/1iRJmK0MJLD4w1xn0kiITxAy83nvalvEfji_qU5Rua6A/viewanalytics

300

400
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L'ocupació que volem

6. Coneixes el Servei d'orientació laboral que ofereix el Consell Insular de
Menorca?
347 respuestas

Sí
No
73,2%

26,8%

7. En cas afirmatiu, com l'has conegut?
98 respuestas
26 (26,5 %)

Xarxes socials

19 (19,4 %)

Pàgina web del Consell I…

50 (51 %)

Coneguts
UIB
He hagut de cercar-ho jo
Institut
Seveis socials
Desde de sempre
A l'escola
Internet
Familiars
0

2 (2 %)
1 (1 %)
1 (1 %)
1 (1 %)
1 (1 %)
1 (1 %)
1 (1 %)
1 (1 %)
20

https://docs.google.com/forms/d/1iRJmK0MJLD4w1xn0kiITxAy83nvalvEfji_qU5Rua6A/viewanalytics

40

60
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L'ocupació que volem

8. Coneixes el Servei de tutorització per l'autoocupació que ofereix el
Consell Insular de Menorca?
347 respuestas

Sí
No

90,8%
9,2%

9. Creus que el servei d'orientació laboral / tutorització et pot ajudar a
cercar feina?
347 respuestas

Sí
No
17,3%

82,7%

https://docs.google.com/forms/d/1iRJmK0MJLD4w1xn0kiITxAy83nvalvEfji_qU5Rua6A/viewanalytics
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10. Estàs inscrit/a com a demandant d'ocupació o com a millora de feina al
SOIB?
347 respuestas

Sí, com a demandant
d'ocupació
69,7%

Sí, com a millora de feina
Sí, ambues coses
No

23,6%

11. Coneixes el servei del SOIB i algun dels seus programes?
347 respuestas

Sí, conec el servei però
cap dels seus programes

96 (27,7 %)

Sí, conec el servei i algun
dels seus programes

134 (38,6 %)

No, encara no conec el
servei ni els seus
programes per a joves
0

121 (34,9 %)

50

100

https://docs.google.com/forms/d/1iRJmK0MJLD4w1xn0kiITxAy83nvalvEfji_qU5Rua6A/viewanalytics

150

5/12

10/9/21 10:57

L'ocupació que volem

12. Saps el procediment per accedir al servei del SOIB?
347 respuestas
Sí, el conec perfectament
No, me resulta complicat…
No, crec que no va dirigit…
No el conec
No
No conec el servei del S…
no el conec
Sí però no el conec gaire
no ho sé
no el se
No hi he accedit encara
No m'ho he mirat
no sé que és
No ho he mirat
No, encara no ho he mira…
No, no hi he accedit mai
Simplement no el conec

140 (40,3 %)
121 (34,9 %)
71 (20,5 %)
5 (1,4 %)
4 (1,2 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)

0

50

100

150

13. Coneixes el servei del Departament d'Orientació i Inserció Professional
(DOIP)?
347 respuestas

Sí
No
80,7%

19,3%

https://docs.google.com/forms/d/1iRJmK0MJLD4w1xn0kiITxAy83nvalvEfji_qU5Rua6A/viewanalytics
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L'ocupació que volem

14. Saps com localitzar les ofertes de feina de la teva especialitat?
347 respuestas

Sí
54,5%

No

45,5%

15. Com creus que vos podria arribar millor la informació?
346 respuestas
290 (83,8 %

Xarxes socials
Publicitat a premsa i ràdio

58 (16,8 %)
93 (26,9 %)

Telèfon

242 (69,9 %)

Correu electrònic
Centres educatius

178 (51,4 %)

pàgina web

1 (0,3 %)

En la página web propia

1 (0,3 %)

Webs de fàcil accès i ent…

1 (0,3 %)

LinkedIn

1 (0,3 %)

orientació més directe de…

1 (0,3 %)

0

100

200

https://docs.google.com/forms/d/1iRJmK0MJLD4w1xn0kiITxAy83nvalvEfji_qU5Rua6A/viewanalytics
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16. De quins sectors creus que podria oferir formació el Consell Insular de
Menorca per millorar l'accés dels joves al mercat de treball actual?
336 respuestas

Medi ambient
Energies renovables
Informàtica
Turisme
Construcció
Sector primari
Salut
Serveis socioculturals…
No ho sé, sincerament.
Educació
Joventut
cultural (tot tipus d'art)
Ingenyeria
Tots
.
És podria oferir més cu…
Altres
Hostelería
Noves tecnologíes
Administració, manag…

186 (55,4 %)
130 (38,7 %)
182 (54,2 %)
207 (61,6 %)
73 (21,7 %)
98 (29,2 %)
207 (61,6 %)
172 (51,2 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)

0

100

200

300

17. Creus que estàs suficientment qualificat/da per treballar del què està
demandant actualment el mercat de treball?
347 respuestas

Sí
No
19,6%

80,4%

https://docs.google.com/forms/d/1iRJmK0MJLD4w1xn0kiITxAy83nvalvEfji_qU5Rua6A/viewanalytics
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18. Si has contestat "No" exposa els teus motius.
50 respuestas
2
2 (4 %)

1 (2
1 (2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
%)1%)(2
1 (2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)(2
1%)(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
1%)
(2
%)%
1

0
.

El mercar c… Encara no h… Falta de prà… No tenc cap… Perquè no s…
…
Actualment,… Encara estic… Falta d'expe…
Idiomes,
No tenc que… Tinc el grau…

19. Què creus que dificulta l'accés al mercat laboral de la gent jove a
Menorca?
343 respuestas

La falta de coneixemen…
La falta d'experiència
La falta de coneixemen…
La falta d'eines per sup…
La falta de llocs de feina
La precarietat laboral i…
El fet de que una empr…
También las personas…
Falta de coneixement…
els "amiguismes", cont…
La falta de preparació…
Se’ns veu amb poca e…
Falta de recursos
Vivim en una illa, això…
Falta d'inversió pública…
el Covid
Sa falta de contactes
Percepció que només…
L'estructura productiva
I falta d’incentius per le…
La poca flexibilitat laboral
La estacionalización d…
Molts cops a Menorca…
0

98 (28,6 %)
247 (72 %)
133 (38,8 %)
100 (29,2 %)
270 (78,7 %)
2 (0,6 %)
2 (0,6 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
100

200

https://docs.google.com/forms/d/1iRJmK0MJLD4w1xn0kiITxAy83nvalvEfji_qU5Rua6A/viewanalytics

300
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20. Quines són les condicions laborals que es podrien millorar a Menorca?
325 respuestas
Salari
Accessibilitat
Horari i jornada laboral
Contracte laboral
Condicions laboral i salut
Contratos fijos
Temporalitat
Abans de canviar condici…
Comunicació de transpor…
Horaris d autobus/transp…
l'atur
busos per anar a la feina…
Projeccio laboral i profes…
Promocionar el teletrebal…
No estic prou informada…
Formació continúa
La estacionalización de l…
ofertes de treball a llarg t…

202 (62,2 %)
200 (61,5 %)
118 (36,3 %)
186 (57,2 %)
101 (31,1 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
1 (0,3 %)
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100

200

300

21. Quines opcions t'agraden més per millorar l'experiència prèvia de la
gent jove?
338 respuestas

Programa de pràctiques r…

294 (87 %)
57 (16,9 %)

Programa de pràctiques…
Programa de voluntariat…

151 (44,7 %)
180 (53,3 %)

Formacions específiques…
Programes de tutoritzaci…

141 (41,7 %)

Formacions accesibles d…

1 (0,3 %)

Mes programes per part…

1 (0,3 %)

Joves qualificats i soib re…

1 (0,3 %)

Cursos i formacions

1 (0,3 %)

0

100

200

https://docs.google.com/forms/d/1iRJmK0MJLD4w1xn0kiITxAy83nvalvEfji_qU5Rua6A/viewanalytics
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22. Com milloraries l'accés al mercat laboral per la gent jove de Menorca?
123 respuestas

No demanan tanta experiencia.
Donant més peu als joves a aprendre dels oficis i ajudant-los a assolir tots els
coneixements necessaris per aconseguir encara que sigui experiència per a pròxims
treballs.
Podria haver algun tipus d’ajuda que donant les teves preferències de feina t’ajudés a
trobar un lloc de treball.
Oferint més llocs de treball
Mes ofertes
Ajudar als que han hagut de marxar fora a estudiar i/o treballar per a que tornin a l’illa.
Que et donin més oportunitats sense experiència, perque si ningu et dona l’experiencia
no la tindras mai i es una roda.

https://docs.google.com/forms/d/1iRJmK0MJLD4w1xn0kiITxAy83nvalvEfji_qU5Rua6A/viewanalytics
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23. Què consideres que ha de millorar del model econòmic actual?
99 respuestas

Diversificació
La manera de distribuir els doblers a dins la societat i per tant que els doblers es
moguin més, fent així que no només els de “dalt” se’n riqueixin sinó que també la
població mitja.
Més ajudes al joves
Salari
Intentant anar un pas al davant del que es demanda , especialitzar-se, noves
tecnologies, sostenibilitat i turisme. Crear un espai on poder compartir idees, tallers
d’especialistes sobre biosfera...
Nada
Casi todo, hay que hacer un plan nuevo para hacer fácil acceso al mercado de empleo.
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Dificultat per
acreditar noves
accions
formatives que
requereixen
aules-taller

Formació poc
adaptada a les
noves
necessitats
formatives que
requereix el MT

Procediment
d’acreditació
llarg i complex.

Es necessita
inversió
econòmica i això
requereix
voluntat política.

Forta
estacionalitat

Economia
centrada en el
sector serveis

Sector
serveis
vulnerable als
canvis

Alt nombre de
treballadors
fixes-discontinus

Connectivitat
aèria directe
escassa i
costosa

Encariment
matèria prima

Mala connexió
de Menorca amb
l’exterior

MERCAT DE TREBALL
INESTABLE I SENSIBLE ALS
CANVIS

Adaptar la
formació a les
noves
necessitats del
Mercat de treball

Donar certa
estabilitat als
treballadors de la
nostra illa per tal
de fomentar
l’economia

Millorar la
connexió de
Menorca amb
l’exterior a nivell
nacional,
europeu i
internacional

Dificultats per
exportar
producte local

