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INTRODUCCIÓ 

Continuant amb les línies d 'actuació dissenyades des d'Innovació i 
Empresa i Mercats , durant l' any 2019 s' inicia una nova anualitat del programa 
PASE , Punt d' Atenció i Seguiment a l' Emprenedor, que té com objectiu 
col·laborar en l 'optimització de les polítiques actives d' ocupació a desenvolupar en 
el territori del municipi d' Inca, així com proposar actuacions i activitats, en l' interès 
d' afavorir el desenvolupament econòmic, i l' acompanyament i assessorament als 
ciutadans que volen iniciar la seva activitat com emprenedors i empresaris al 
municipi d' Inca.  

Les actuacions desenvolupades durant l' any 2019 continuen amb les 
activitats que ja confirmaren amb els resultats la seva efectivitat . Durant el seu 
desenvolupament, tenint en compte les experiències i els resultats d' anys 
anteriors, s' han reedissenyat e implementat algunes metodologies que s' han 
considerat optimitzar-les , així com, la introducció de noves actuacions, que 
sorgeixen de l'aprenentatge derivat de les experiències concretes i de l'estudi         
d' experiències d' altres programes .  

Històricament , la ciutat d' Inca ha destacat sempre pel seu esperit 
emprenedor i la seva actitud empresarial, una característica que al llarg dels anys 
ha suposat que la nostra ciutat hagi estat de les més importants dintre de la nostra 
comunitat per la seva industria i comerç .  

Aquesta faceta inquera s' ha vist minvada durant els últims temps 
,principalment per la manca d' oportunitats i de foment cap a l'emprenedor. 
Aleshores , s'ha hagut de platejar noves accions per rellançar i promoure la creació 
d' empreses i l'  autoocupació .  

L'emprenedoria s' ha d'entendre com una alternativa i solució a les grans 
xifres d'atur. La creació d' empreses és un indicador de millora de l' activitat 
econòmica del municipi i conseqüentment suposa una millora de la seva capacitat 
de creació de llocs de treball.  

El nou empresari s'ha d'enfrontar a una sèrie de reptes ja des d' un 
primer moment :analitzar la viabilitat del seu projecte, conèixer els tràmits 
necessaris per donar-se d' alta , estratègia empresarial més recomanable, entre d' 
altres.  
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A més l' entorn en el qual l'empresa ha de competir i les conjuntures del 
moment són una part important a tenir en compte, la capacitat de "saber veure " el 
que ens envolta i com ens influeix és una altra de les qualitats importants en 
qualsevol emprenedor. 

Però l'emprenedor habitualment no disposa de la suficient informació i 
coneixements per garantir l'èxit de la seva empresa, aleshores neix la necessitat de 
donar impuls i recolzament a les persones que penen la decisió d'invertir en un 
negoci. 

Per aquest  motiu es va considerar necessari la creació al municipi d' 
Inca  i el seu seguiment a l' Emprenedor (PASE) de proximitat que es va crear amb 
l' intenció de poder facilitat la creació de noves empreses, el començament efectiu 
de la seva activitat i el seu desenvolupament , a través de la prestació de serveis d' 
informació , tramitació de documentació ,assessorament, formació i suport al 
finançament empresarial , tant per noves empreses com pels empresaris que ja 
figuren en actiu i necessiten qualsevol tipus de recolzament que es pugi oferir o 
derivar a altres entitats.  

Es tracta d' una eina que pot millorar la creació d' empreses a la nostra 
ciutat així com millorar la seva competitivitat produint a mig termini una millora en la 
generació de recursos del municipi i en les dades d'ocupació .  
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El servei d' Emprenedoria i Empresarial té com a objectiu , principalment,    
l' assessorament , suport i foment de l'emprenedoria al municipi d' Inca , així com la 
promoció i suport de projectes, programes i serveis d' economia. 

Les seves accions s'emmarquen, dins un Pla d' Acció : " Una ciutat pro-
activa en la dinamització econòmica, l'enfortiment del seu teixit empresarial, 
comercial i de serveis i la transformació del seu model productiu per generar mes i 
millor ocupació "  

assessorament , ajuda , acompanyament ......... 

LÍNIES D'ACTUACIÓ EN QUÈ S'HA TREBALLAT  

DURANT L'ANY 2019 

El contingut de les línies d' actuació planificades per l'Àrea de Promoció 
Econòmica per desenvolupar durant l' any 2019, pressupostàriament es troba dins 
l'Àrea d' Innovació i Empresa  i , majoritàriament , incorpora els següents objectius 
estratègics , tots ells continuistes respecte dels objectius de l' any 2018:  

* Millorar i fer més accessibles els serveis públics locals orientats a 
petites i mitjanes empreses i persones emprenedores. Fomentar la Cultura 
emprenedora. 

* Promoure el desenvolupament del Punt d' Atenció i Seguiment a l' 
Emprenedor que vagi assolin tasques de suport i tutorització , amb una orientació 
als recursos específics que es puguin requerir.  

* Focalització el ajuts econòmics per promoure l' ocupació i l' 
autoocupació .  

* Reinstaurar la figura de l' AODL ( Agent d' ocupació i desenvolupament  
local ) contractat aquest any a través del ajuntament d' Inca dins al projecte PASE . 

Els agents d' ocupació i desenvolupament local són treballadors que 
contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que estan 
vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la 
implantació de les polítiques actives d' ocupació , el foment de l' ocupació i l' 
orientació per a la generació d' activitat empresarial , dins un marc de sostenebilitat 
, equitat i visió de gènere.  
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1- FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ I CREACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL : SUBVENCIONS PER L' OCUPACIÓ I  

L' AUTOOCUPACIÓ . 

Objectius 

 Potenciar  i fomentar l' activitat econòmica i la millora de l' ocupació 
existent en el municipi d' Inca , mitjançant la posta en funcionament d'una 
convocatòria pública per a la concessió de subvencions per la contractació de 
persones treballadores i la creació de nous llocs de treball així com per a l' 
autoocupació , per l' any 2019.  

Descripció de l' activitat : Tramitació de subvencions  

Durant tot el procés , des del P.A.S.E . s' ha donat informació sobre les 
convocatòries de subvencions( tant a nivell local com de la comunitat autònoma) 
destinades a empresaris de petita i mitjana empresa i emprenedors, així mateix es 
tramiten les subvencions municipals com ara les existents per foment de l'ocupació 
o altres que es pugin aprovar.  

Específicament des del punt de vista de les subvencions pròpies per a  l' 
ocupació i autoocupació , s' ha comptat amb tres Fases diferenciades:  

1ª FASE:  

Justificació i pagament de les subvencions atorgades durant l' any 
anterior.  

2ª FASE: 

 Anàlisi crítica de les bases i dels resultats obtinguts de la 
convocatòria pública per a la concessió de subvencions 
presentada per a l' any anterior 2018.  

 Adaptació d'aquestes bases a les realitats i necessitats del 
Municipi d' Inca, intentant redactar-les perquè s' acomodin a les 
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característiques del mercat del treball i del teixit empresarial del 
Municipi. 

 Adaptació d'aquestes bases amb la introducció de la perspectiva 
de gènere. 

 Adaptació d'aquestes bases a les modificacions realitzades en la 
Llei General de Subvencions ( L 38/2003) per la L40/2015 de 
Règim Jurídic.  

3ª FASE :  

 Publicació de les Bases de la Convocatòria de subvencions per a 
l' any 2019. 

 Promoció i divulgació de la Convocatòria . 

 Informació personalitzada i explicació de requisits i/o beneficiaris 
de les mateixes 

 Recepció de sol·licituds , comprovació i valoració dels requisits 
exigits.  

 Publicació de les bases de la Convocatòria de subvencions , tant 
el BOIB com a la pàgina web de l' Ajuntament . Bases 
publicades al BOIB Núm. 21  de 16/02/2019.  

Visites porta a porta als comerços per informar de les subvencions 
foment ocupació 2019 i de la seva tramitació per part de l' àrea d' Innovació i 
Empresa.  

Tràmit d' atorgament a junta de dia 18 de desembre de 2019 se 
aprovaren les concessions i denegacions de les subvencions 2019.  
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SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ 2019 

MILLORANT L' ECONOMÍA TOTS HI GUANYAM 

Temporalització: 

Aquesta activitat es va desenvolupar durant tot l'any , el primer trimestre 
va estar centrat a desenvolupar: 

 la FASE 1 . Des de l' abril fins a juliol. 

 la FASE 2 . La resta de l' any està enfocada la FASE 3 .  

Destinataris  

Persones emprenedores d' Inca que volen posar en marxa un negoci al 
municipi d' Inca  o que contractin a persones , en situació de desocupació i inscrites 
al SOIB  de la ciutat d' Inca.  
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Aquest any com a novetat del any anterior i tenint en compte la bona 
acceptació seguim apostant per a millora exterior del comerç .  

Resultats aconseguits des del punt de vista qualitatiu  

La convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la 
contractació i creació de nous llocs de treball així com per a l' autoocupació , per a  
l' any 2019 , ha adaptat les seves bases a les realitats i necessitats del Municipi     
d' Inca, tenint en compte tots aquells aspectes que van suposar dificultats 
administratives, limitacions de despeses susceptibles, disfuncions en matèria de 
perspectiva de gènere o innadeqüació a  la normativa vigent en matèria de 
subvencions. 

Qualitativament , considerem que aquestes modificacions van optimitzar 
la Convocatòria augmentat considerablement la població objecte beneficiària , a 
més a la linia3 millora exterior del comerç , i adequant el seu atorgament en funció 
de barems i paràmetres més ajustats a les necessitats o mancances del mercat 
laboral .  

Resultats quantitatius en funció dels indicadors plantejats 

 En 2017 el nombre de sol·licituds rebudes , 34 i es van atorgar 11 
ajuts a  l' autoocupació i 12 ajuts a la contractació. 

 En 2018 el nombre de sol·licituds rebudes, 27 i es van atorgar 10 
ajuts a  l' autoocupació , 8 contractacions i 9 ajudes a millora 
exterior .  

 La previsió per l' any 2018 pretenia superar les dades relatives a  
l' any 2017 , i aleshores ja s'han realitzat 94 visites 
personalitzades , i s' han repartit 250 fullets explicatius en 
comerços  i negocis del Municipi , també s' ha publicitat les 
subvencions per al foment de l' ocupació en els taulers d' anuncis 
de l' Ajuntament i els seus organismes depenent i a les taules  d' 
informació dels mercats.  

 Aquest any 2019 s' han realitzat més de 70 visites porta a porta 
,rebudes 37 sol·licituds de les quals 12 serien altes d'autònoms , 
11 ajudes per la contractació i 14 millores exterior del comerç .  
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Les visites estan dirigides especialment a les més de 30 noves 
empreses que s'han posat en marxa al municipi durant el darrer any.  

El programa d' ajudes per al foment de l'ocupació ,convocat ha rebut un 
35 % més de sol·licituds respecte a l'any 2018, en el qual es varen rebre 27 
sol·licituds .  

Així mateix, s' ha fet divulgació entre les gestories i assessories 
empresarials del municipi .  

Nombre 
de persones 
ateses 
personalment 

Nombre de 
comerços i negocis 
que han rebut 
informació detallada 

Nombre de 
sol·licituds 

95 70 37 
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SUBVENCIÓ DEL 50 % DE LES DESPESES INICIALS PER A NOUS 
EMPRESARIS  

El 50 % del cost de les despeses -IVA exclòs- destinades a cobrir 
els sis (6) primers mesos d’activitat amb un màxim per import de set-cents 
(700,00 €) euros i per un termini màxim de sis (6) mesos.  

FINS A UN MÀXIM DE 1.200 EUROS PER TREBALLADOR 
CONTRACTAT  

El 50 % del cost de la Seguretat Social a càrrec de la persona 
beneficiària contractant, corresponent als sis (6) primers mesos de la 
contractació, amb un màxim de mil dos-cents (1.200 €) euros i per un termini 
màxim de sis (6) mesos.  

FINS A UN MÀXIM DE 1.200 EUROS PER MILLORA ESTÈTICA 
EXTERIOR DELS COMERÇOS  

El 50 % -IVA exclòs- del pressupost per a l’adquisició de tendals, 
marquesines, suports publicitaris, paravents, rètols, il·luminació exterior i 
d’altres objectes decoratius que puguin ser considerats adequats per a 
l’embelliment exterior de l’establiment comercial amb un màxim de set-cents 
(700 €) euros. En el cas de comerços amb una antiguitat superior als 10 anys 
la subvenció serà del 100 % amb un màxim de mil dos-cents (1.200 €) euros.  

+ INFO A INCACIUTAT.COM 
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2- FOMENT DE LA CULTURA EMPRENEDORA AL MÓN EDUCATIU 
DINS EL MUNICIPI D'INCA. SECOT 

Per a l' any 2019 , entre els programes previstos, es trobava la 
continuïtat de les activitats iniciades en 2018, relatives a:  

Activitats relacionades amb la Promoció de l' Emprenedoria entre la 
població educativa.  

Seguint amb l' ànim de difusió de l' experiència realitzada al llarg de        
l' any 2018 amb els centres de formació , l' any 2019 s' han contractat tots els 
centres de formació ,possibles destinataris d' aquestes accions ,de la ciutat d'Inca , 
amb l' interès de donar a conèixer la diversitat de l' oferta d' accions que l' 
Ajuntament posa al seu abast, tot això tenint en compte com a referència la 
diversitat d' edats ,començant per Primària amb el foment de valors socials i 
empresarials i finalitzant per Formació professional, com a orientació professional 
per la primera presa de contacte amb el món laboral.  

Objectius  

Es pretenia, " Oferir activitats relacionades amb la Promoció de                
l' Emprenedoria entre la població educativa i eines que fomentin la cultura 
emprenedora i facilitin la col·laboració i sinergies entre persones emprenedores, 
tenint en compte les diferències de gènere."  

L' objectiu final consisteix a incloure a les programacions lectives, i dins 
del marc de " educació per a la vida", la inquietud per part de l' alumnat sobre          
l' existència de vies d'inserció al mercat laboral diferents a les tradicionals. 

Tot això , dins d'una tasca divulgativa, en col·laboració permanent amb 
els Centres Docents , a fi d'implementar l' oferta educativa d'alumnes tant de 
Primària , com de Secundària , Batxillerat i Formació Professional.  

Les accions tutorials , es centren en dues temàtiques, " Economia 
circular" i " Emprenedoria", ambdues adaptades als sectors d'edat a qui anaven 
dirigides, conferències impartides gratuïtament per als centres docents.   
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Descripció de l' activitat  

Es pretenia, "Oferir activitats relacionades amb la Promoció de l' 
Emprenedoria entre la població educativa i eines que fomentin la cultura 
emprenedora i facilitin la col·laboració i sinergies entre persones emprenedores, 
tenint en compte les diferències de gènere" .  

L' objectiu final consisteix a incloure a les programacions lectives, i dins 
del marc de "educació per a la vida " , la inquietud per part de l' alumnat sobre l' 
existència de vies d'inserció al mercat laborals diferents a les tradicionals.  

Tot això, dins d'una tasca divulgativa, en col·laboració permanent amb 
els Centres Docents , a fi d'implementar l' oferta educativa d'alumnes tant de 
Primària , com de Secundària , Batxillerat i Formació Professional.  

Les accions tutorials , es centren en dues temàtiques, "Economia 
circular" i " Emprenedoria" , ambdues adaptades als sectors d'edat a qui anaven 
dirigides, conferències impartides gratuïtament per als centres docents.  

Descripció de l' activitat  

És primordial un bon assessorament per començar totes les etapes d'un 
projecte empresarial:des de la idea de negoci i la seva planificació , a la constitució 
de l' empresa i posterior impuls per al seu creixement i consolidació . Aquesta idea 
és important per tot futur emprenedor, i és per això , que es vol fomentar des 
d'abans de prendre el primer contracte amb el món laboral i d'acord amb el model 
actual d' educació de " preparació pràctica per a la vida " .  

L' activitat, es va estructurar en diverses etapes;una primera encaminada 
a adaptar un Conveni de Col·laboració preexistent amb l' Associació SECOT, 
formada per professionals jubilats de reconegut prestigi, pel qual s' establís la 
sistemàtica i procediments per poder dur a terme la tasca divulgativa.  

Una segona etapa, consistent en la divulgació de l' activitat entre tots els 
Centres docents del municipi, a fi de poder elaborar un programa d' actuació 
adaptant aquest activitat a les planificacions anuals del Centres.  

I  una tercera fase , en la qual s' impartirien els continguts de les accions 
tutorials .  
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Temporalització   

La previsió de la temporalització per a aquesta actuació va ser anual, 
coincidint amb l' any escolar.  

Destinataris 

Es van considerar persones destinatàries a tots els alumnes de Primària 
, Secundària , Batxillerat i Formació Professional, així com els Centres Educatius d' 
Inca.  

Resultats aconseguits des del punt de vista qualitatiu 

Qualitativament , s' ha observat una resposta molt satisfactòria , tant a 
nivell de Centres docents que es van adherir , com dels alumnes participants .  

Les valoracions i avaluacions d' aquestes conferències realitzades pels 
propis alumnes, han obtingut una excel·lent nota mitjana que ha estat 9,5 sobre 10 
.  

Resultats quantitatius en funció dels indicadors plantejats  

Durant l' any lectiu 2018-2019 , es van impartir un total de 10 
conferències , abastant aproximadament uns 300 assistents .  

D' aquesta iniciativa es van beneficiar 6 centres educatius  

Gestió , disseny , preparació , impartissin , desplaçament de 10 accions 
d' orientació i /o formació desenvolupats a nivell de Centres de ensenyança per 
alumnes des de Primària a batxillerat i grau superior de Fp.  

També s' han de tenir present les visites de centres de formació del 
municipi d' Inca a les instal·lacions del Punt d' Atenció i Seguiment a l' Emprenedor 
, complementats amb xerrades sobre el funcionament , tasques realitzades i 
consultes , així com d' altres com les d' atendre els dubtes i neguits dels 
participants.  
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Difusió i 
Divulgació 

Centres 
educatius 
beneficiats 

Nombre de 
Conferències 
impartides 

Nombre 
d’assistents 

Tots els 
Centres 
Educatius del 
Municipi.  

6 10 300 

 

 

Emprenedoria (Nivell I) 

 EMPRENEDURÍA 

                   Sensibilització i conceptes bàsics d’empreneduría, amb Test 
de Talent. 

   Versió ESO i Batxillerat 

Autor: M. Toledo - F. González 

COMENÇAR A EMPRENDRE 

S’entra més en detall a l’emprenedoria 

 Versió ESO i Batxiller 

Autor: M.Toledo - Vicenç Fernández 

TREBALLAR EN EQUIP, “Co, Co, Co” 
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Joc educatiu per crear el concepte de Col • laborar-Coordinar- 

Cooperar 

 Versión ESO 

 Versión Bachillerato i F.P. 

Autor: Julián García Conde 

LA NECESSITAT D’EMPENDRE AVUI. SÍ,ES POT! 

Emprendre avui és possible adaptant-se als nous contextos. 

 Versió ESO 

 Versió Bactxillerato i F.P. 

Autor: Julián García Conde 

 

Emprenedoria (Nivell I) 

ECONOMIA CIRCULAR I NOUS MODELS DE 

NEGOCI 

L’economia circular es presenta com un sistema d’aprofitament de 

recursos on prima la reducció, la reutilització i el reciclatge. 

 Versió nins i adolescents 

 Versió FP i Universitaris Autor: Ángel Fernández 
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EMPRENDRE / EMPRENDRE ALS 40 

Què es emprendre, qualitats de l’emprenedor y Test de Talent 

 Versió FP 

 Versió adults 

Autor: M.Toledo - F. González 

COOPERAR ÉS COMPARTIR 

Si compartim el joc, el treball i les dificultats, podrem jugar i treballar 

millor. Els reptes compartits són possibles. Compartir és cooperar. 

 Versió nins Primària 

 Versió ESO i Batxiller 

Autor: SecotBcn 

EL CICLE DE L’AIGUA 

Un recorregut pels diferents estadis per on passa l’aigua fins arribar al 

mar, incidint en l’Economia Circular de l’aigua per a bé de tots. 

 Versió nins 

 Versió adolescents 

Autor: Juan Dueñas 

 



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

21 

EL CANVI CLIMÀTIC 

L’increment de la temperatura del planeta. Causes i efectes que 

produeix. 

 Versió nins 

 Versió adolescents 

 

 

 

Conferència de Ángel Fernández membre de l’associació SECOT 
dins el marc del cicle de conferències INCABUSINESS .  
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formació a borjamoll 

 

escola d' adults 
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formació a Pau Casesnoves  

 

Beato Ramón Llull  
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3-. INFORMACIÓ A PERSONES EMPRENEDORES: 

SERVEIS D’ACOMPANYAMENT I TUTORITZACIÓ (amb la funció 
primordial d' anàlisi i derivació dels sol·licitants a les entitats i/o 
organitzacions pertinents en funció de les necessitats detectades). 

Aquest programa s’emmarca dins la línia de “Reforçar serveis i ampliar 
espais de suport a l’emprenedoria, tenint en compte la perspectiva de gènere, en 
coordinació amb organitzacions empresarials destinades a ajudar a realitzar 
projectes emprenedors“. Manté la iniciativa ja iniciada de la creació i manteniment 
d' un Punt d’ Atenció i Seguiment per els demandants de dubtes i problemes en 
matèria de promoció econòmica 

Objectius 

Els objectius que aquest programa contemplava, es basaven en donar 
suport als usuaris d’aquest servei per poder respondre totes aquells dubtes i 
problemes que sorgeixen en matèria de promoció econòmica com poden ser les 
etapes preliminars del procés de constitució d’una empresa, la sol·licitud de 
subvencions per a nous emprenedors, finançament, els ajuts i subvencions, formes 
jurídiques, fiscalitat, tràmits per a constituir una empresa, ajuts tant a l' ocupació 
com a l' autoocupació , formació, entre d’altres. 

Es pretenia que les persones emprenedores, disposessin d’informació 
suficient per a la presa de decisions en relació a la posada en marxa del seu 
projecte empresarial, per poder assolir el màxim de garanties d’èxit. 

També, si fos necessari, mantenir un seguiment individualitzat de cada 
projecte, acompanyant els promotors en aquesta primera fase, proporcionant-los 
els contactes necessaris per solucionar la seva problemàtica. 

Descripció  de  l’activitat 

Establir xarxes de comunicació amb els diferents organismes i ens 
públics i/o privats, a fi de mantenir una base d' informació actualitzada de totes les 
iniciatives en matèria de promoció econòmica. 

Ampliar i optimitzar un directori de recursos: d’entitats que actuïn de 
forma pública com a tutors especialitzats i consultors en diferents aspectes 
relacionats amb la promoció socioeconòmica.  
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Atenció personalitzada als demandants d' informació, anàlisi de les 
demandes i derivació de les consultes que no puguin solucionar-les a través d' 
aquest servei als organismes o entitats pertinents en funció de les necessitats. 

La metodologia dissenyada es basava en: 

1.- Treballar en sessions individuals i agrupa-les informatives amb una 
periodicitat regular, on es presentés informació sobre formes jurídiques, els tràmits 
a realitzar per posar en marxa una empresa, les obligacions fiscals i laborals, 
recursos que l’ Ajuntament posa a disposició de les persones emprenedores i altres 
elements que els hi permetin avaluar la seva idea de negoci. També presentar el 
pla d’empresa com eina de treball, anàlisi i presentació del seu projecte 
empresarial. Tot això, en funció de les demandes que s' han anant tramitant. 

2.- Potenciar la consulta a traves del web corporatiu sobre els dubtes 
més freqüents plantejats per les persones emprenedores, així com la informació 
sobre els ajuts, subvencions i recursos d’utilitat en el procés de posada en marxa 
de la idea de negoci. 

3.- Informacions puntuals via telefònica i via correu electrònic mitjançant 
les eines municipals. 

4.- Implementar l' assessoria a través de la col·laboració amb l' Àrea de 
Formació de l' Ajuntament d'Inca, l 'IDI (Institut  d' Innovació Empresarial de les Illes 
Balears), el Consell de Mallorca i el Govern Balear. 

Temporalització 

Aquesta activitat es va desenvolupar durant tot l' any, el procediment 
executat per al seu desenvolupament ha consistit en la recerca de recursos en 
funció de les demandes que s' anaven rebent, solucionant-les i al mateix temps 
incrementant el directori d' entitats a les quals s' anaven derivant als sol·licitants. 

Destinataris 

Com a destinataris principals d'aquestes actuacions es contemplaven 
persones emprenedores, majoritàriament del municipi d'Inca, amb una idea de 
negoci, que treballessin, que estiguessin a l’atur o que fossin estudiants, així com 
les persones que havent creat una empresa estiguessin avaluant la possibilitat 
d’obrir una nova línia de negoci. 
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En general, es consideren persones destinatàries a tots aquells 
sol·licitants d' informació relacionada amb la promoció econòmica en l' àmbit del 
municipi d'Inca. Tant des del punt de vista empresarial, com del laboral. 

Resultats aconseguits des del punt de vista qualitatiu 

Des del punt de vista qualitatiu, un percentatge elevat dels demandants 
van ser atesos i se’ls va poder oferir una solució de forma immediata en el Punt d' 
Atenció.  

Molts d’altres van ser derivats, també de forma immediata a organismes 
competents com el SOIB, Cambra de Comerç, o altres àrees de l’ Ajuntament ,,...). 

Les sol·licituds que van requerir una recerca de recursos, al principi 
varen ser importants, però es van reduir segons el servei s'ha anat prenent 
solidesa. 

 

Resultats quantitatius en funció dels indicadors plantejats 

Visites rebudes o ateses realitzades durant l' any 2019 són les següents: 

Hem de tenir en compte,  

 

Total de persones informades, 
orientades i assessorades, presencial o 

telefònicament 

70 
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4-ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT SOBRE IDEES DE NEGOCI .  

En aquest apartat, es circumscriuen les activitats destinada única i 
exclusivament les actuacions dirigides als sol·licitants d'informació, ajuda i 
tutorització dels possibles Emprenedors on els interessats poguessin demanar 
informació per posar en marxa el seu negoci. 

Remarquem el concepte de «possibles emprenedors», ja que en la seva 
majoria no es tracta de persones que volen efectivament iniciar una activitat 
empresarial, sinó solament persones que tenen la inquietud d' obrir-se dins d' 
aquesta possibilitat. 

Objectius 

L’ intenció d’aquest apartat consistia en posar les bases perquè des de 
la regidoria de Promoció Econòmica, es difongués l' opció real per la qual els futurs 
emprenedors poguessin disposar, dins l' Ajuntament d'Inca, de recursos 
d'acompanyament, assessoria i valoració, una vegada concretada la idea de 
negoci. 

La missió última d' aquests recursos consistiria en analitzar la viabilitat 
de les idees i propostes dels interessats. La millor manera d' aconseguir-lo, seria 
mitjançant la elaboració d’un pla d’empresa per posar ordre a la idea i analitzar-ne 
la seva viabilitat econòmica i financera i el compliment de les obligacions legals. 

Dins de les actuacions previstes inicialment com a possibles funcions del 
PASE es va incloure la possibilitat de comptar amb l’assessorament i experiència 
de professionals amb els quals l’ Ajuntament d ’Inca ha subscrit i podrà subscriure 
convenis de col·laboració o serveis. També es preveia la possibilitat d' impartir 
sessions informatives per desenvolupar les idees de negoci. 

El servei d’assessorament de l’ Àrea de Promoció Econòmica, mitjançant 
el P.A.S.E. s’adreça a totes aquelles persones que tenen previst posar en marxa el 
seu propi projecte empresarial. Es tracta, en definitiva, d’un servei destinat a 
respondre aquells dubtes i problemes que sorgeixen en les etapes preliminars del 
procés de constitució d’una empresa. Així, el tècnic fa un seguiment individualitzat 
de cada projecte, acompanyant els promotors en aquesta primera fase i en la 
sol·licitud de subvencions per a nous emprenedors. L’assessorament que es  

realitza és de diferent tipologia: finançament, ajuts i subvencions, formes 
jurídiques, fiscalitat, tràmits per a constituir una empresa, entre d' altres. 
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Dins d 'aquestes activitats, incardinem totes aquelles accions dirigides 
directa o indirectament a “Reforçar serveis i ampliar espais de suport a 
l’emprenedoria, tenint en compte la perspectiva de gènere, en coordinació amb les 
organitzacions empresarials, organismes públics i/o privats, etc. amb els quals s 
'estableixin convenis de col·laboració. 

Els objectius consisteixen en treballar dubtes i orientacions sobre una 
idea de negoci personal i especifica plantejada per una o varies persones 
emprenedores. 

Que les persones emprenedores disposin d’informació especialitzada 
davant dels dubtes plantejats per elles o suggerits pel personal tècnic en funció de 
la idea plantejada. Que disposin d’elements per una primera avaluació de la seva 
idea. 

Temporalització 

Aquesta activitat es va desenvolupar durant tot l' any, el procediment 
executat per al seu desenvolupament ha consistit en la cerca de recursos en funció 
de les demandes que s' anaven rebent, solucionant-les i al seu torn incrementant el 
directori d' entitats a les quals s' anaven derivant als sol·licitants. 

Destinataris 

Com a destinataris principals d' aquestes actuacions es contemplaven 
persones emprenedores, majoritàriament del municipi d'Inca, amb una idea de 
negoci, que treballin, que estiguin a l’atur o que siguin estudiants, així com 
persones que havent creat una empresa estiguin avaluant la possibilitat d’obrir una 
nova línia de negoci. 

També es van considerar com a destinataris a tots aquells individus 
susceptibles de , en un futur no gaire llunyà, formar part del teixit empresarial des 
de la perspectiva de l' emprenedoria. 
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Resultats aconseguits des del punt de vista qualitatiu 

Des del punt de vista qualitatiu, un percentatge elevat dels demandant 
van poder orientar i assessorar de forma immediata en el Punt d' Atenció. 

Altres van ser derivats, també de forma immediata als organismes 
competents (SOIB, Cambra de Comerç, altres departaments de l’ Ajuntament d 
’Inca...). 

Però la gran majoria dels beneficiaris han resultat de les campanyes 
informatives/educatives promogudes per l' Àrea de Promoció Econòmica i Mercats, 
a les quals s 'han unit tant els Centres educatius, com a empresaris i persones 
alienes a col·lectius determinats, tals com les Actuacions en els Col·legis com el 
Cicle de Conferències INCABUSINESS. 

Resultats quantitatius en funció dels indicadors plantejats 

Des del punt de vista qualitatiu, un percentatge elevat dels demandant 
van ser atesos i se’ls va poder oferir una solució de forma immediata en el Punt d' 
Atenció. 

Molts d’altres van acudir directament a les Conferència ofertes dins del 
CICLE INCABUSINESS i, els més importants que són els que componen la nova 
generació. 

També molts dels sol·licitants van ser derivats, de forma immediata, als 
organismes competents (SOIB , Cambra de Comerç, IDI...). 

Les sol·licituds que van requerir una recerca de recursos al principi varen 
ser importants, però es van reduir segons el servei s' ha anat afermant. 

Per a assolir els objectius fixats, s'  han realitzat nombroses actuacions 
que van abastar des dels assessoraments individualitzats, la difusió i explicació de 
les ajudes i subvencions existents, la derivació dels demandants als organismes 
específics que poguessin solucionar-los les seves demandes i l' oferta formativa 
mitjançant el Cicle de Conferències INCABUSINESS. 
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Les dades del 2019  van ser: 

 

Total de persones informades, orientades i 
assessorades, presencial o telefònicament 

70 
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5. MANTENIMENT DE L’ INCORPORACIÓ A L' ÀREA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA D' UN AODL (Agent d' Orientació i Desenvolupament Local) 

Per donar continuïtat a un dels objectius estratègics de l' Àrea de 
Promoció Econòmica,  destacava el d' intentar ampliar al màxim els recursos 
humans destinats a la dinamització del sector empresarial.  La figura del AODL 
segueix a dins el projecte PASE i la contractació es directament amb l' ajuntament .  

Els agents d' ocupació i desenvolupament local són treballadors que 
contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que hi estan 
vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la 
implantació de les polítiques actives d' ocupació, el foment de l' ocupació i l' 
orientació per a la generació d' activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat , 
equitat i visió de gènere.  També desenvolupen accions d’impuls vinculades a la 
dinamització de sectors empresarials, com ara el de la sabata, el de noves 
tecnologies o l’ agrícola, entre d’altres. 

Les seves funcions, per tant, són perfectament assimilables a les 
característiques i continguts necessaris desenvolupats en l’ Àrea de Innovació i 
Empresa . 

A la sol·licitud, s' especificaren i acotaren les pretensions operatives que 
l ' Àrea d' Innovació i Empresa pretenia reforçar mitjançant aquesta incorporació, 
que es podrien resumir en les següents: 

 Actuacions en matèria de recerca de recursos per dur a terme els 
programes amb col·laboració amb altres Administracions públiques, organismes 
sectorials o entitats privades, per tal de treballar en conjunt per la millora i 
reforçament de sectors estratègics del nostre municipi. Aquest any 2019 s' ha 
aconseguit una subvenció del Consell de Mallorca de 10.000€ per activitats 
realitzades per l' àrea d' Innovació i Empresa.  

 Treballar juntament amb associacions d’empresaris per tal de 
conèixer les seves necessitats i propostes. 

 Promoure la participació de mentors professionals que tutorítzin l' 
estratègia del projecte a desenvolupar, juntament amb activitats formatives i d'  
assessorament. A través de IDI, SECOT .  

 Realitzar d' una Prospecció per tal de recollir la informació, anàlisi 
i estudi de la situació empresarial del municipi i detectar les necessitats 
empresarials existents. D’aquesta manera i mitjançant visites a les empreses, es 
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podran donar a conèixer els programes i actuacions que es posen a la seva 
disposició. 

 Elaborar un directori d' empreses i posar-lo a disposició del 
ciutadà perquè pugui realitzar qualsevol consulta i participar en els diferents 
seminaris o jornades adreçades a emprenedors, entre d' altres. 

Temporalització 

Aquesta activitat es va desenvolupar durant els darrers mesos de l’any 
2019.  

Actuacions realitzades 

Les actuacions realitzades durant l' any 2019 són les següents: 

 

Elaboració i 
presentació de la 
justificació -memòria 
final relativa a les 
actuacions 
desenvolupades 
durant l’any 2019. 

 

Disseny de 
contingut operatiu de 
l' AODL al Municipi d' 
INCA 

 



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

33 

 

Reunió de la Xarxa de Serveis Públics Empresarials.  

Dia 25 de setembre de les 09h a les 14h la tècnica de l' àrea d' Innovació 
i Empresa va  assistir a la reunió de Xarxes  a la sala d’actes de la Conselleria de 
Transició Energètica i Sectors productius.  

La jornada s’estructura en dues parts , una primera organitzada pels aodl 
i l’IDI , on posaren en comú les millores realitzades al servei d’orientació del 
programa Iemprèn, sorgides de les nostres aportacions i necessitats detectades en 
la darrera reunió . I a la segona part , on s’afegiren la resta d’entitats de la Xarxa 
dels Serveis Públics Empresarials, en la que tindran l’ocasió de presentar les seves 
novetats i poguérem prendre bona nota . 

El programa va esser el següent :  

09.30h  Branding , la importància de la marca corporativa a l’hora 
d’emprendre un negoci:  

 Concepte i importància 

 Com definir els valors i l’estratègia de marca 

 La imatge global com aspecte bàsic més enllà de la imatge 
corporativa.  

 Posicionament de la marca offline i online 

 Gestió de la reputació de la marca 

 A càrrec de Maria Gómez, experta en marca personal i 
corporativa. 

 10.15h Registre de marca:  

 Diferència entre marca nacional i marca comunitària. 
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 Passes del procés de registre de marca 

 Quin cost té registrar la marca 

A càrrec de Bartolomé Arrom, director de desenvolupament de negoci . 

11.30h Novetats del servei Iemprèn.  

 Resultats del servei 

 Punt PAE iemprèn 

 Subvencions CAIB 

 Recordatori utilitat intranet . 

A càrrec de Pere Jiménez i Sonia Martinez , del servei iemprèn .  

12.00 h  Pla d’empresa digital i com avaluar un pla econòmic i financer a 
càrrec de Miguel Ángel López i Nicolás Giraldo , orientadors del servei iemprèn .  

13.00h Novetats de la Xarxa de Serveis Públics Empresarials de les 
Illes Balears .  

 Dossier d’exposicions de les entitats de la XSPE 25/09/2019  

           Reunió de la Xarxa de Serveis Públics de les Illes Balears:  

a. ICEX: Ventana global i Serveis personalitzats  

b. Fundació Bit: Factoria d’innovació  

c. FUEIB: servei d’orientació professional  

d. UCTAIB: servei de creació de microcooperatives  



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

35 

e. ISBA: avals per a persones emprenedores, pimes i autònoms  

f. Treball Solidari: "El Credi-empleo", nova eina de finançament  

g. COILLES: associació de coworking  

h. PalmaActiva: taller d’innovació i comerç de proximitat  

i. SECOT: voluntariat sènior d’orientació empresarial  

j. Cambra de Comerç de Mallorca: Programa ERIAS  

k. Centre Balears Europa: ajudes incentius regionals  

l. Eticentre: Jornades foment RSC  

m. IDI: punt PAE al municipi, pla d’empresa en línia, derivacions d’usuaris a través de la 
plataforma iemprèn  

 

6-CONVENIS, ACORDS I COL·LABORACIONS: 

Contribuir al desenvolupament econòmic local. Contribuir a la 
millora de la competitivitat de les empreses locals. 

7A.-  Accedir a les gestories, assessories i altres entitats similars 
que actuïn com  a vincle d' unió del teixit empresarial d'Inca. 

7B.- Incrementar la col·laboració amb associacions empresarials 
(tant a nivell municipal, com a nivell insular) així com amb col·lectius 
implicats en la promoció econòmica. 

Com a complement a totes les línies desenvolupades per l' Àrea de 
Promoció Econòmica, resulta imprescindible crear uns vincles respecte a totes 
aquelles entitats o organitzacions, tant públiques com privades, que d' una o altra 
forma estiguin relacionades amb la dinamització del mercat laboral i/o el 
desenvolupament del municipi. 
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Per tot això, un dels eixos primordials ha segut la interlocució amb tots 
els agents involucrats, així com l' intent d' arribar a acords, convenis o 
col·laboracions amb cadascun d' ells. 

Objectius 

A).-Generar una xarxa dinàmica de «feed back» amb agents econòmics 
vinculats al teixit empresarial del municipi. Aconseguir arribar, a través d' ells, a la 
totalitat dels empresaris d'Inca 

 Establir xarxes de comunicació fluïdes entre l’ Ajuntament d’ Inca i els 
agents econòmics vinculats al teixit empresarial del municipi. 

 Utilitzar aquesta via de comunicació per difondre les iniciatives 
existents entre el món empresarial i rebre les queixes, inquietuds i necessitats del 
sector. 

 Difondre mitjançant aquests agents tota la informació recaptada que 
interessi al empresariat, a fi que pugui arribar al màxim de beneficiaris. 

B).- Ampliar el cercle d' associacions empresarials i/o empreses o 
entitats, amb les quals l' Ajuntament col·labora i implementar la comunicació 
recíproca, així com la implicació mútua, tant respecte a la difusió d' activitats, com a 
la col·laboració i impuls de les iniciatives que es dissenyin. 

 Establir xarxes de comunicació fluïdes entre l’ Ajuntament d’ Inca i les 
diferents associacions empresarials i/o empreses o entitats, a fi de crear un sistema 
«feed back» de recepció d' inquietuds i necessitats, així com d 'oferta de propostes 
i solucions. 

 Integrar al màxim als agents de les associacions en totes i cadascuna 
de les iniciatives que es produeixin, independentment de qui sigui el promotor de 
l’activitat. 

Descripció de l’activitat 

A).- Respecte dels agents econòmics vinculats al teixit empresarial, es 
va enfocar tota l’activitat en dinamitzar la relació amb les assessories i gestories 
vinculats al món laboral. Es pretenia: 
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 Dissenyar un dossier informatiu dels objectius de l’ Àrea d 
’Innovació i Empresa, al costat de les activitats actualment en 
marxa. 

 Anar a totes les gestories, assessories i agents similars per 
explicar la intenció de l' Ajuntament de crear un vincle de 
compromís. Aportar el dossier informatiu. 

 Oferir l' enviament periòdic de les novetats legislatives i 
promocionals existents, i les rebudes de la xarxa d’entitats 
públiques i privades. 

 Involucrar als agents econòmics en la necessitat de difondre la 
informació entre els seus clients i contactes. 

B).- A nivell d’associacions empresarials i/o empreses individuals, es 
pretenia: 

 Establir xarxes de comunicació entre l’ Ajuntament d ’Inca i les 
associacions empresarials i empreses. 

 La creació d' un vincle de transmissió d' informació entre tots els 
organismes involucrats. 

 Intentar incorporar l' associacionisme a les iniciatives 
consistorials, amplificant la repercussió dels esdeveniments que es dissenyin. 

 Recaptar inquietuds de les associacions i empreses, iniciant 
procediments que esmenin les seves problemàtiques sectorials. 

 

              Temporalització 

 

            Aquesta activitat es va desenvolupar durant tot l' any 
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              Persones destinatàries 

Es consideren destinataris finals d’aquesta actuació totes les empreses i 
autònoms del Municipi d’ Inca. I, per facilitar la difusió d’aquesta intenció, són 
destinataris intermediaris totes les associacions del municipi d’ Inca i les 
associacions d’empresaris a nivell Insular amb representació al municipi. També 
són destinataris els sectors d’activitat directament involucrats amb les empreses d’ 
Inca. 

        Resultats aconseguits des del punt de vista qualitatiu 

Qualitativament, durant tot el període al que ens referim, s' han produït 
contactes amb les diferents entitats directament compromeses amb els punts 
especificats com a objectiu. 

S’han obert nous espais de col·laboració i s’han mantingut els ja iniciats. 

S’han establert vies de difusió d’informació d 'interès pel col·lectiu 
empresarial. 

S’han produït col·laboracions dels beneficiaris en activitats puntuals amb 
l’ Ajuntament. 

Resultats quantitatius en funció dels indicadors plantejats 

Mitjançant els contactes establerts, s' han arribat a concretar convenis 
de col·laboració ja iniciats anteriorment (SECOT). 

Mitjançant la difusió y contacte amb gestories i assessories, s’ha arribat 
a acords per a col·laborar amb 15 entitats dins el municipi d’ Inca. 

Amb associacions o agrupacions d’empreses, s’ha contactat o establert 
vies de col·laboració permanent amb 9 entitats, arribant a establir acords de 
col·laboració per a activitats puntuals amb qualcunes d’elles. Associació de 
comerciants d' Inca .  

Actuacions realitzades 

Durant l’any 2019, des de l' Àrea de Promoció Econòmica, s' ha 
continuat amb la línia de contactes amb diverses Entitats Públiques directament 
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compromeses amb els objectius estratègics i especificats mitjançant les línies d' 
actuació que la regidoria va marcar i amb entitats privades involucrades dins l’ Àrea 
d’ Innovació i empresa. 

Les actuacions realitzades durant l' any 2019 són les següents: 

 Contacte amb 15 gestories i assessories del Municipi d’ 
Inca. 

 Disseny d’un dossier informatiu dels objectius de l’ Àrea 
d ’Innovació i Empresa, al costat de les activitats actualment en 
marxa. 

 Difusió de les activitats que es desenvolupen i 
sol·licitud de la seva difusió. 

 Manteniment de contactes presencials, telefònics i per 
correu electrònic amb entitats públiques: Govern Balear, Consell de 
Mallorca, SOIB , IDI , altres Àrees municipals, ... per a la difusió 
d’activitats de l’ Ajuntament. 

 Manteniment de contactes presencials, telefònics i per 
correu electrònic amb el teixit empresarial del Municipi: Parc Bit 
INCA, Associacions empresarials, centres d' ensenyament.... per a 
la difusió d’activitats de l ’Ajuntament i el foment de la col·laboració 
amb aquestes agrupacions. 

 

Resultats assolits 

Imple
mentació i 
concreció 
dels objectius 
de Convenis 

Creació de vincles 
de col·laboració amb 
entitats públiques i privades 
de l’entorn empresarial. 

Activitats 
realitzades amb 
col·laboració d’entitats 
alienes. 

2 15 Assessories / 2 
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Gestories 

12 Associacions o 
agrupacions d’empreses 

15 empreses 
privades 

5 entitats públiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

41 

7. COL·LABORACIÓ AMB L' ÀREA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ: 
Dins els programes mixts desenvolupats per l' Àrea de Formació i Ocupació 
de l' Ajuntament d'Inca. 

L' Àrea de Formació i Ocupació tenia ja contemplades actuacions pel 
que fa a la via d' inserció laboral mitjançant l' oferta de professionals per part de l' 
empresa constituïda i també per l' opció de l' autoocupació. 

Des de l’ Àrea de Promoció Econòmica i Mercats, en 2016 ja s’havia 
col·laborat amb l’ Àrea de Formació per la consecució d’aquests objectius, oferint el 
suport necessari per arribar als objectius plantejats. 

Objectius 

Incorporació de xerrades als Tallers de l' Àrea de Formació i Ocupació 
de  l' Ajuntament d'Inca destinats a emprenedors, com a mòdul complementari al 

contingut formatiu dels mateixos.  

 

Administrativa formació fent gestions per àrea d' Innovació i 
Empresa  

Els objectius pretesos en aquest apartat es basaven principalment en la 
necessitat d' afegir habilitats d' incorporació al mercat laboral als beneficiaris de les 
accions formatives impulsades per l' Ajuntament. 



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

42 

 

Administrativa formació digitalitzant informació ajudes foment 
ocupació  

Descripció de l’activitat 

L’ activitat volia donar suport als alumnes mitjançant un bon 
assessorament per afrontar el primer contacte amb el món laboral, tant des del punt 
de vista dels models tradicionals d' accés a un lloc de treball, com per a començar 
les etapes d’un projecte empresarial: des de la idea de negoci i la seva planificació, 
a la constitució de l’empresa i posterior impuls per al seu creixement i consolidació.  

Davant d 'aquesta mancança, l' Àrea d ’Innovació i Empresa  i Mercats, 
va iniciar dues línies d’actuació: 

 Oferir a l’ Àrea de Formació la documentació i les eines ja 
desenvolupades l’any 2016 per impartir conferències als alumnes, 
a través de SECOT .  

 Contactar amb les entitats i professionals, ja vinculats a tasques 
docents en col·laboració amb l' Ajuntament, amb la finalitat de 
poder oferir una cobertura adequada a les necessitats docents 
requerides pels Tallers Ocupacionals. 
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 Es va arribar a un acord amb l' Associació SECOT, formada per 
professionals jubilats de reconegut prestigi, pel qual s' establís la 
sistemàtica i procediments per poder portar a terme la tasca 
divulgativa. Es van incloure uns mòduls que, bàsicament, es 
referien a: La Idea d' Empresa, El Pla d' Empresa (Màrqueting, 
Financer, Jurídic, de Recursos) i la Posada en Marxa (en aquest 
apartat es difonen tots els recursos, públics i privats, relacionats 
amb l' assessoria, la formació, l' acompanyament o els 
seguiments de les iniciatives d 'emprenedoria). 

 En resum, les accions tutorials, es varen centrar en dues 
temàtiques, "Economia circular" i "Emprenedoria", ambdues 
adaptades a les característiques i demandes dels alumnes. 

Temporalització 

Es varen realitzar una acció formativa adaptada a les necessitats dels 
condicionaments de les convocatòries dels itineraris formatius dels tallers 
ocupacionals. 

 

 

Resultats  aconseguits  des  del  punt  de  vista  qualitatiu 

Es va aconseguir incloure a les programacions lectives dels tallers 
ocupacionals la inquietud per part de l’alumnat d’aquestes iniciatives sobre 
l’existència de diverses vies d’inserció al mercat laboral, tant les tradicionals com 
d’altres més novadores.  

Resultats quantitatius en funció dels indicadors plantejats 

Quantitativament, es van dissenyar dues eines formatives i es va 
reutilitzar una eina desenvolupada en 2016 i que va ser utilitzada per l' impartició 
dels mòduls formatius requerits. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE AMADIP 
ESMENT I L' AJUNTAMENT D' INCA . 
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còpia del conveni signat  

1-" Que, AMADIP ESMENT FUNDACIÓ  es una organización sin animo 
de lucro dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual a través 
de los diferentes servicios que ofrece, uno de los cuales, es la inserción laboral de 
las personas con discapacidad. " 

2- " Que, AMADIP ESMENT FUNDACIÓ ha elaborado un proyecto , 
denomidado ESMENT GUIES, con la finalidad de incorporar a personas con 
discapacidad intelectual , en régimen ocupacional, en actividades realizadas en 
entornos comunitarios para que participen y den apoyo mediante un rol activo, 
valorado e inclusivo."  

3- "Que, el AYUNTAMIENTO DE INCA , y en especial el Área de 
Innovación  y Empresa, tiene entre otra finalidades de desarrollar acciones 
destinadas a la promoción turística y comercial del municipio, siendo el mercado 
del "DIJOUS"  un eje principal para el fomento del turismo y el desarrollo del 
comercio local ."  

4- " Que, las partes pertenecientes a AMADIP ESMENT FUNDACIÓ Y el 
AYUNTAMIENTO DE INCA  consideran que puede ser favorable establecer un 
convenio de colaboración para que las personas con capacidad, usuarios del 
servicio ocupacional de la entidad , puedan desarrollar su bienestar personal e 
inclusión social; asi como que el Ayuntamiento pueda contar con mayor apoyo en el 
desarrollo del mercado de Inca "  

CLAUSULAS 

PRIMERA - OBJETO DEL CONVENIO  

 El presente acuerdo de colaboración tiene por objeto la participación de 
personas con discapacidad intelectual del servicio ocupacional de AMADIP 
ESMENT FUNDACIÓ , en el desarrollo del mercado de Inca que tiene lugar 
semanalmente en jueves.  

El proyecto ESMENT GUIES  es un proyecto que tiene como finalidad 
generar una ocupación con sentido, inclusiva y participativa para personas con 
nesidades de apoyo , aportar valor público e innovación social . Además, es una 
oportunidad para mejorar y optimizar la gestión de los recursos públicos y dotarles 
de un impacto social significativo.  
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A través de este proyecto , un grupo de personas de AMADIP ESMENT 
FUNDACIÓ, junto a diferentes profesionales , serán los encargados de repartir 
planos del municipio y del mercado de Inca a los asistentes al mercado setmanal 
de Inca, organizado por el Ayuntamiento de Inca. Paralelemente , se consigue una 
mayor sesibilización y visibilidad social de las diferentes capacidades de las 
personas con discapacidad.  

SEGUNDA.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 El proyecto ESMENT GUIES  tiene como objetivos especificos. 

a) Potenciar la integración social de las personas con discapacidad a 
través de su presencia y participación en actividades realizadas en la comunidad.  

b) Fomentar el desarrollo de valores fundamentales que favorecen una 
convivencia ciudadana positiva, como son la responsabilidad, la cooperación , la 
coordinación y el compromiso.  

c) Mejorar el bienestar emocional y crecimiento personal de todos los 
participantes.  

 

TERCERA - METEDOLOGIA  

 Asistirá un grupo de 10 personas acompañado de un profesional de 
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ .  

 Dicho grupo acudirá los jueves de los meses de Noviembre y Diciembre  
en horario de mañana , de 10h a 13h , al mercado de Inca, organizado por el 
Ayuntamiento de Inca .  

CUARTA- ACTIVIDADES  

 Las personas del servicio ocpacional de AMADIP ESMENT FUNDACIÓ  
deberán repartir planos del municipio del mercado de Inca a los asistentes al 
mercado semanal de dicho municipio, organizado por el Ayuntamiento , siendo su 
ubicación la asignada por el Ayuntamiento , dentro del recinto del mercado , según 
disponibilidad en cada mercado .  
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QUINTA- COMPROMISOS Y OBLIGACIONES  

a)AMADIP ESMENT FUNDACIÓ  se compromete a cumplir y hacer 
cumplir a los participantes , en su caso :  

- Los compromisos adquiridos con la organización , respetando los fines 
y su normatia.  

- Guardar confidencialidad de la información en el desarrollo de su 
actividad.  

- Rechazar cualquier contraprestación material o económica.  

- Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma diligente y 
solidaria . 

- Asegurar a las personas con DI contra los riesgos de accidentes y 
responsabilidad civil derivados del ejercicio de la actividad y dentro del horario de la 
misma.  

 

 

 

 

 

 

b) AJUNTAMIENTO DE INCA se compromete a : 

- Ofrecer a AMADIP ESMENT FUNDACIÓ   formació , apoyo y , en su 
caso , los medios materiales necesaros para el ejercicio d las funciones que 
se le asignen.  
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- Favorecer la participación activa de las personas con 
discapacidad en la organización , diseño , evaluación y programación de las 
actividades que realiza.  

SEXTA  

" El presente acuerdo tiene una duración de 2 meses a partir de la 
fecha de firma del presente ".  

 

Alumnes del Centre Amadip Esment  -  programa Esment  guies  
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Xerrada de l' empresa AMADIP ESMENT AL MUSEU DEL CALÇAT  
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XERRADA DE AMADIP ESMENT ALS INTEGRANTS D' EMPENTA  
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8-DIRECTORI D' EMPRESES D' INCA  

Des de l' Àrea de Promoció Econòmica i Mercats  ,ja s' havia detectat 
una carència en matèria de coneixement i accés a l' empresariat del municipi. 

Quant es va començar el desenvolupament del diagnòstic 
socioeconòmic del Municipi aquesta carència va passar a considerar-ne un objectiu 
de  vital importància a l' hora de poder mantenir vies efectives de comunicació " 
feed back" amb el teixit fonamental que intervenia en el foment de la promoció 
econòmica.  

Aquestes premisses van ser les impulsores d' aquest nou objectiu: 
generar un directori de empreses, verificat i global, en el qual poguessin estar 
integrades totes les iniciatives empresarials d' Inca.  

Objectius  

L' Objectiu general va ser elaborar una base de dades amb les dades de 
les empreses donades d' alta a Inca.  

Es pretenia:  

* Disposar d' un directori amb dades de contacte del teixit empresarial d' 
Inca a fi de fer-los arribar amb la major celeritat possible qualsevol informació o 
incidència que pugui resultar-los d' utilitat.  

* Disposar d' una base real i fiable de l' empresariat d'Inca , podent 
interaccionar amb ell a fi de detectar deficiències o problemàtica.  

Descripció de l' activitat  

Per assolir l' objectiu va ser necessari efectuar les següents activitats:  

* Recerca d' empreses d'Inca a través de bases de dades ja existents 
per diferents vies.  
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* Validació de les dades obtingudes a fi de comprovar el manteniment d' 
aquestes empreses com a actives.  

* Treball de carrer, incrementant i alimentant la bases de dades 
mitjançant el contracte presencial. 

* Contractar amb tots i cadascun dels establiment a fi de corroborar l' 
acceptació d 'ús de les seves dades.  

Temporalització  

Aquesta activitat es va desenvolupar des de febrer 2019.  

Persones destinatàries  

L' objectiu d' aquesta activitat no té un objectiu determinat, la seva utilitat 
consisteix en la dinamització de Municipi en el seu conjunt . Ets pot considerar com 
a beneficiari a tot el Municipi d'Inca.  

Resultats aconseguits des del punt de vista qualitatiu  

Els resultats assolits vénen a solvatar una deficiència respecte a les 
dades que es poden obtenir per les vies tradicionals del teixit empresarial d'Inca .  

Amb aquesta activitat , no sols s' aconsegueix una via de contactes amb 
el teixit empresarial , sinó que també s' aconsegueix una informació imprescindible i 
directe sobre la realitat i les necessitats i problemàtiques del sector productiu .  

Hem de tenir en compte que aquest objectiu no conclou amb el treball 
realitzat, sinó que requereix un constant implemento d' aquesta bases de dades, 
així com una verificació contínua de la validesa de les dades ja incloses, que varien  
o poden variar constantment en funció de la dinàmica empresarial del Municipi.  

Resultats quantitatius en funció del sindicadors plantejats  

En el període en el qual s' ha treballat en aquest aspecte, s'ha 
aconseguit crear una base de dades de mes de 400 empreses validades . 
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A totes aquestes empreses , cal afegir a tots els agents econòmics del 
Municipi amb els quals s' ha contactat mitjançant d' altres actuacions, agents que 
també han quedat inclosos en el Directori .  

9.- COL·LABORACIÓ AMB L' ÀREA DE TURISME I COMERÇ : 
Elaboració i desenvolupament de procés administratiu de justificació de 
subvencions  

Objectius 

Justificar , en funció de l' establert en el Conveni de Col·laboració entre l' 
Ajuntament d'Inca i la direcció General de Comerç respecte a la realització d' 
actuacions de foment de la millora del teixit comercial del Municipi i de la 
competitivitat dels seus comerços .  

Determinar les actuacions portades a terme per l' Ajuntament adequades 
als continguts subvencionables, quantificar-les i justificar-les mitjançant les factures 
i /o albarans corresponents .  

Descripció de l' activitat  

 Recaptar informació sobre les bases del Conveni signat per les 
dues parts.  

 Recaptar informació sobre les actuacions desenvolupades per l' 
Ajuntament .  

 Recaptar informació econòmica de les despeses dutes a terme 
vinculades a aquestes activitats.  

 Validar les despeses susceptibles de formar part de la justificació .  

Aquest any 2019 s’ ha tramitat una subvencions per a esdeveniments de 
gran repercussió turística i de promoció de l’economia en el 2019 del Consell de 
Mallorca . Línia 3. Exp PRE-6-19  . La concessió va esser de 10.000€ i es va 
tramitar tota la documentació justificativa des de l’àrea d’ Innovació i Empresa .  

Elaborar document de justificació .  
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Persones destinatàries  

L' Administració competent per validar la justificació : 

 Com a beneficiaris de l' activitat i destinataris últims de l' actuació 
ens trobem a tot el sector comercial del municipi , així com als 
seus usuaris.  

 Col·laboració directe amb l’associació de comerciants d’ Inca i 
també amb l' associació Activa 't Inca .  

 

10.-GESTIÓ D' IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE " 
ESCUELA DE JOVENES EMPRENDEDORES"  

Objectius  

Millorar i fer accessibles eines per la difusió de la Cultura emprenedora, 
fomentant el coneixement de l' existència d' una economia sostenible i de les 
diferents formes d' economia i innovació per generar noves oportunitats per l' 
ocupació .  

Actuar directament sobre els més joves a fi d' assentar, si més no, la 
inquietud i el coneixement d' una altra forma d' inserció laboral que millori les seves 
perspectives.  

En funció de les necessitats detectades i de la demanda rebuda per part 
dels centres educatius es necessari iniciar l' estudi de com realitzar aquest servei i 
cercar els professionals que poguessin dur a terme el projecte. Contactar amb ells i 
iniciar procés de col·laboració posteriorment iniciar l' activitat.  

Descripció de l' activitat  

* Detectar necessitats i demandes per part dels centres eductius. 
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* Contractar amb altes administracions públiques locals a nivell nacional 
per cercar projectes similars que ja s' havien desenvolupat .  

* Valorar i contractar amb " el contractista" que poguessin dur a terme el 
projecte. 

* So l. licitar pressupost i continguts de l' acció a realitzar .  

* Validació dels continguts i pressuposts.  

* Realització de tràmits administratius per consolidar la relació 
contractual .  

* Donar suport al "contractista" per la posta en funcionament del Projecte 
. 

Temporalització 

Aquesta activitat es va desenvolupar des de octubre 2018 a juny  2019 

Persones destinatàries  

L' actuació està dirigida a tota la població escolar del municipi d' Inca els 
jove estudiants des de 3r d' ESO fins a 2n FP/ Batxillerat.  

Resultats aconseguits des del punt de vista qualitatiu  

Els resultats assolits vénen a solvatar una deficiència respecte a les 
dades que es poden obtenir per les vies tradicionals del teixit empresarial d'Inca.  

Amb aquesta activitat, no només s' aconsegueix una via de contacte 
amb el teixit empresarial , sinó que també s' aconsegueix una informació 
imprescindible i directa sobre la realitat i les necessitats i problemàtiques del sector 
productiu .  

Resultats quantitatius en funció dels indicadors plantejats 
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Durant 8 mesos els 30 alumnes dels diferents centres educatius d' Inca, 
han après les bases sòlides d' una bona educació financera com un dels 
ingredients imprescindibles per a un futur pròsper. 

Durant 8 mesos els alumnes dels diferents centres educatius d' Inca, han 
après les bases sòlides d' una bona educació financera com  un dels ingredients 
imprescindibles per a un futur pròsper. Han desenvolupat la seva creativitat i han 
adquirit confiança mentre han après i han posat en pràctica les habilitats, les 
actituds i els coneixements necessaris per crear valor i augmentar el benestar de la 
seva comunitat i el seu propi .  

L' Escola de Joves Emprenedors es planteja com una solució pràctica i 
eficaç a les actuals limitacions de l' aprenentatge de la cultura emprenedors i 
financera: escassa  oferta formativa, coneixements i valors que amb prou feines 
tenen cabuda en el currículum escolar, falta de temps i excés de preocupacions 
dels pares, etc.  

A més , aporta un espai educatiu integral perquè els joves potenciïn els 
seus talents i qualitats individuals.  

sel.lecció alumnes Escola Joves Emprenadors 2018-2019 
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DIA 12 FEBRER 2019 EXITOS COMPARTIDOS  

MARIA LLABRÉS EMPRESARIA QUE VE A COMPARTIR LA SEVA 
EXPERIÈNCIA AMB ELS ALUMNES DE EJE 

 

 

MARIA LLABRÉS, JULIO MORENO I MATEU CANYELLES 
EXPLICANT LA SEVA TRAYECTÒRIA PROFESSIONAL  
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DIA" EXITOS COMPARTIDOS " 
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12 DE FEBRER 2019  
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DIA EJEMPLAR !!!! 12MARÇ 2019  
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DIA EJEMPLAR 12 MARÇ 2019  

26 MARÇ 2019 ELS REPRESENTATS POLITICS PRESENTE 
PROBLEMES DE LA NOSTRA CIUTAT ALS NOSTRES ALUMNES  
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Explicant problemàtica als diferents representants polítics i després han 
de resoldre a través d' un projecte  
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Meditant problemàtica presentada !!!  
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FINAL DE CURS EJE 2018/2019-  06/05/2019 

 

 

Final de curs Eje 2018/2019 alumnes guanyadors amb el jurat 
compost per Antonia Triguero , regidora de Policia  

Antoni Penya , regidor de Participació ciutadana 

Maria Antonia Sancho, regidora de Noves Tecnologíes  

Mari Carmen Oses, regidora de Serveis Socials  

Maria José Fernández , regidora de Promoció Econòmica  
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ENTREGA DE PREMITS DEL PROJECTE GUANYADOR 2018/2019  
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INICI ESCOLA JOVES EMPRENEDORS  OCTUBRE 2019 

                Feina , valors , esforç……..!!! 
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INICI NOU CURS 2019-2020 JOVES EMPRENEDORS 

Per aquest curs 2019-2020 s' ha realitzat un concurs  

En data 24 de juliol de 2019 es presentar a Junta de Govern la proposta 
per iniciar l’expedient de contractació per l’execució del projecte “ Joves 
emprenedors” .  

“ proposta de la regidora delegada de promoció econòmica per a l’ inici 
del procediment d’adjudicació del contracte consistent en l’execució del projecte 
“Joves Emprenedors” , mitjançant procediment obert simplificat.  

CONSIDERADA  la necessitat de celebrar un contracte consistent 
en l’execució del projecte «Jovenes Emprendedores» , justificada a l’ informe emès 
per la regidora delegada de Promoció Econòmica , Sra. Maria José Fernández 
Molina, en el qual fa constar: « Dins el continguts de les línies d’actuació 
planificades per l’Àrea de Mercats, Innovació i Empresa s’incorporava l’objectiu de 
millorar i fer accessibles eines per a la difusió de la Cultura emprenedora,fomentant 
el coneixement de l’existència d’una economia sostenible i de les diferent formes 
d’economia i innovació per generar noves oportunitats per l’ocupació . 

Per aconseguir aquests objectius es va considerar imprescindible , a part 
de moltes altres iniciatives amb abast a curt termini i resultat immediat( ajust, 
acompanyament, tutorització...) , actuar directament sobre els més joves a fi 
d’assentar , si més no, la inquietud i el coneixement d’una altra forma d’inserció 
laboral que millori les seves perspectives .  

Enfront d’aquest repte, es va incorporar una línia d’acció directament 
dirigida a la incorporació de les inquietuds emprenedores al món educatiu per 
ajudar els nens i joves a desenvolupar el seu potencial , i adoptar una actitud 
orientada al futur foment de l’ocupació i per a la generació d’activitat empresarial , 
dins un marc de sostenibilitat , equitat i visió de gènere.  

L’ Ajuntament no disposa en aquest moment de la possibilitat de dedicar 
els recursos humans propis a les funcions abans esmentades ni disposa d’alguns 
dels coneixement i les habilitats necessàries per a la realització d’aquestes tasques 
a la seva actual plantilla, per la qual cosa es proposa la contractació dels serveis a 
una empresa externa, mitjançant un procediment obert simplificat , tot entenent que 
aquesta forma es garanteix la màxima concurrència i competitivitat per obtenir les 
millors condicions econòmiques i tècniques.  

Per aquest motius, es considera necessari dissenyar un projecte, en    
col . laboració amb els centres escolars del municipi d’ Inca, que implementi els 
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continguts educatius de joves entre 14 i 20 anys per millorar les seves 
competències emprenedores i l’educació financera «  

VISTA  la providència Batlia de data 17 de juliol 2019 d’inici del 
corresponent expedient de contractació .  

VIST  els informes sobre la justificació de la necessitat de contractació , 
de la insuficiència de mitjans interns, del procediment d’adjudicació , de la 
classificació  i/o solvència i dels criteris d’adjudicació , i justificatiu de l’adequació 
del preu del contracte de mercat , els quals consten a l’expedient .  

VIST  l’ informe sobre l’expedient elaborat pel Secretari.  

VIST  l’ informe d’ Intervenció sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera . 

Per la Intervenció municipal es va procedir a realitzar la corresponent 
Retenció de Crèdit (RC) a l’aplicació pressupostària 000.430.22778 per l ’import de 
4.930€ corresponent a l’any 2019.  

ATÈS  que la duració del contracte és de vuit mesos, corresponen al 
curs escolar 2019-2020 (d’1 d’octubre de 2019 a 1 de juny 2020) , amb possibilitat 
d’una pròrroga de vuit mesos més ( curs 2020-2021, des de l’1 octubre 2020 a 1 de 
juny 2021 ), de manera que la duració màxima del contracte és de setze mesos, 
pròrroga inclosa.  

ATÈS  que el valor estimat del contracte és de 26.293,36€  
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COMENÇAMENT DEL CURS 2019/ 2020   

VISITES A LES ESCOLES  

 

  

TALLER COL.LEGi BEATO RAMON LLULL  
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CONSTRUIR UN VAIXELL AMB EL MATERIAL QUE ELS DONEN 
QUE SIGUI EL MÉS ALT I EL MÉS ESTABLE!!!  

TALLER COL.LEGI SANTO TOMÀS AQUINO  
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sto tomas de aquino 

 

TALLER SANT VICENTE DE PAUL  

 

 

Sant vicente de paul  

 

 

 



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

81 

 

TALLER LA PURESA  
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TALLER LA SALLE  
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TALLER PAU CASES NOVES  
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començament EJE 2019/2020  
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11.-   IV  CICLE DE CONFERÈNCIES INCABUSINESS  

Objectius  

Implantar en el Municipi d' Inca la celebració anual d' un cicle de 
conferències amb temàtica econòmica, enfocada al teixit empresarial i emprenedor.  

Elaborar sèries de conferències, a demanda dels agents empresarials 
del municipi, tendent a oferir solucions o respostes a les inquietuds del teixit 
empresarial i emprenedor.  

Descripció de l' activitat  

* Aprofitar els vincles i xarxes desenvolupats per l' àrea de promoció 
econòmica i mercats amb els agents, associacions, entitats públiques i privades , 
així com particulars pertanyents o relacionats amb l' àmbit del teixit empresarial; 
amb la finalitat de recaptar les necessitats o inquietuds del sector.  

* Determinar i valorar les prioritats recaptades en aquest procés .  

* Cerca de conferenciants especialistes en totes i cadascuna de les 
temàtiques demandades 

*Concretar xerrades o conferències previstes amb els ponents desitjats .  

* Gestió de dades, horaris, localització, etc. determinant la 
temporalització de cada cicle de conferències.  

Temporalització  

Aquesta activitat es va desenvolupar des de març 2019  i el seu 
desenvolupament s' ha realitzat al llarg de tot l' any .  

El 4º Cicle de conferències es va programar pels  mesos de març, abril, 
maig i juny 2019. 
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El 5r Cicle de Conferències es va programar pels mesos de , octubre, 
novembre  i desembre de 2019 .  

Ara , ja s' estan dissenyant els continguts del 6º i 7º Cicle que es preveu 
realitzar des de març a maig de 2020 i octubre a desembre de 2020 .  

Persones destinatàries 

Els destinataris objectiu d' aquesta activitat són els agents, associacions, 
entitats públiques i privades, així com particulars pertanyents o relacionats amb 
l'àmbit del teixit empresarial .  

Resultats aconseguits des del punt de vista qualitatiu  

Els resultats aconseguits , qualitativament han superat les expectatives , 
tan respecte a la qualitat dels ponents com a l' afluència d' assistents que va 
augmentant segons la iniciativa és més coneguda.  

Resultats quantitatius en funció dels indicadors plantejats  

Quantitativament , s' han planificat 4 conferències pel quart cicle i 3 
conferències pel quinqué cicle de 2019, distribuïdes durant els mesos de març, 
abril,maig, juny , octubre, novembre i desembre. 

Amb una afluència mitjana a la 4ª edició  de 110 persones a la primera , 
95 a la segona i 115 persones a la tercera. La quarta conferència se va haver d' 
anular per causes alienes a l' Ajuntament. 

I Amb una afluència mitjana a la 5ª edició de 85 persones , 115 persones 
a la segona i 110 persones .  
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PRESENTACIÓ INCABUSINESS 2019 IV CICLE AL CENTRE BIT 
INCA 
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IV CICLE DE CONFERÈNCIES  

PRIMERA CONFERÈNCIA  

7 març 2019 /19.30h  Centre Bit  

SERGIO AYALA  
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SIN- VERGÜENZA  

" COMO CONFERENCIANTE "    

" Desde el 2005 llevo realizando cursos de formación relativos a 
Atención al Cliente. Atención telefónica . Telemarketing. Técnicas de Venta 
Personal y Técnicas de Venta Personal y Técnicas de Venta en Tienda y talleres 
de Motivación Comercial .  

Además ejerce de profesor colaborador para el SERVEF ( Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación ) impartiendo una medida de 8 cursos al año 
de técnicas comerciales para desempleados y Gestor de Servicios Financieros , 
con una duración aproximada de 300 horas /curso.  

Autor del libro " VENDO TODO LO QUE QUIERO "  publicado por la 
editorial QVE.  

" Pero es que nadie me hace caso, pero es que no salimos de la crisis , 
pero es que ahora viene Navidad y la gente sólo piensa en vacaciones. Pero es 
que ahora hay mucha competencia , pero es que somos muy caros,,,, excusas , 
Conferencia / Manifiesto contra los pero esqueistas y a favor del optimismo 
inteligente. Hay mucha gente que sigue vendiendo y emprendiendo, y cuando más 
crisis hay , más venden ellos… ¿ que estamos haciendo nosotros ?  

OBJETIVOS  

 * Dar a conocer las claves y herramientas principales par ala mejora 
comercial  

* Aumentar la cartera de clientes mejorando el método de trabajo.  

* Optimizar recursos comerciales propios para sacarles el mejor 
rendimiento  

* Reconocer la venta como protagonista estructural de la empresa.  

CLAVES QUE SE DESARROLLAN  

1- Vital importancia de la labor comercial . Entender como la única 
actividad que reporta beneficios a la empresa. 
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2-Simplemente caer bien. empatía comercial y conceptos básicos de 
comunicación verbal y no verbal con el cliente.  

3- Relativización de las 4p . Optimización de los recursos que 
disponemos en relación  al producto al precio, a las distribución y a la comunicación 
. 

4- Calentar zonas frías . Trabajos de referencias . Técnicas de trabajos 
para alejarse de las ventas a puerta fría.  

5- Vender sin quitarse el pijama . Racionalización de nuestra actividad 
comercial para sacar el mayor de los rendimientos con los mínimos esfuerzos.  

6- Guionización  de toda mi labor comercial . Método de trabajo para 
controlar todas las objeciones del cliente, de una forma estudiada, no espontánea.  

7- Diferenciación / Creatividad. Dar valores añadidos diferentes a los del 
mercado . en la diferenciación está el éxito comercial  

ESTRUCTURA  

El planteamiento de la jornada se adecua a las necesidades de la 
empresa contratante, con una propuesta en el horario que estipule la empresa y se 
realizará en la fecha acordada en las instalaciones indicadas y con una duración 
aproximada de 1,5 / 2 h. Esta charla se imparte de una forma muy participativa por 
parte de los asistentes , con altas dosis de humor y creatividad que aseguran el 
mantenimiento del máximo interés de los participantes.  

 



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

91 

 

 

 

 

SERGIO AYALA  
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l' Auditòrium del Centre Bit ple de assistents  

 

SEGONA  CONFERÈNCIA  

28 de març 2019 /19.30h  

MUSEU DEL CALÇAT I DE LA INDÚSTRIA  

 ANTONI RIERA  

TROBADA CREIX , ACONSEGUEIX LES CLAUS PEL TEU NEGOCI  

Antoni Riera Font (Santa Margalida, 1969) se encuentra vinculado al 
Departamento de Economía 

Aplicada de la Universidad de Illes Balears (UIB) desde el año 1992. 
Durante este tiempo, ha ocupado las plazas de profesor titular de escuela 
universitaria interino (1992-1998), profesor titular de universidad interino (1998-
1999), profesor titular de universidad (1999-2009) y desde el año 2010 ejerce como 
catedrático de universidad. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1992) por la UIB, 
obtuvo en esta misma Universidad el grado de Doctor (1998), trabajo que fue 
galardonado con el Premio Extraordinario 
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de Doctorado y el VII Premio Cataluña de Economía otorgado por la 
Societat Catalana d’Economia. 

Su investigación gira en torno a la Economía ambiental –concretamente, 
en torno a las técnicas de valoración económica del medio ambiente que se apoyan 
en los modelos de elección discreta– y la Economía regional –con especial énfasis 
en el sector turístico–. Ha participado en 7 proyectos de investigación financiados 
por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y en 2  proyectos 
del VI Programa Marco de I+D de la Comisión Europea. Asimismo, ha dirigido 8 
proyectos de investigación regionales de carácter competitivo y liderado varios 
contratos de investigación con entidades públicas y privadas. 

Es autor de 23 artículos indexados en revistas incluidas en el SSCI como 
Annals of Tourism Research, Climatic Change, Ecological Economics, 
Environmental Resource Economics, Hacienda Pública 

Española, Journal of Enviromental Economics and Management, Journal 
of Forest Economics, Journal of Sustainable Tourism, Journal of Travel Research, 
Revista de Economía Aplicada, Tourism 

Economics y Tourism Management. Asimismo, es autor de 18 artículos 
indexados en Econlit y de 7 capítulos de libros internacionales editados por Nova 
Science Publishers, Routledge, Springer y 

Witt Press. 

Coincidiendo con su labor de director del Centre de Recerca Econòmica 
(UIB·SA NOSTRA), instituto de investigación propio de la UIB dirigió, durante entre 
2001-2012, la revista Conjuntura de periodicidad cuatrimestral referida a la 
evolución de los principales agregados macroeconómicos de las Baleares y el 
Informe econòmic i social de Illes Balears.  

A lo largo de su carrera académica ha impulsado varios programas de 
formación como el ‘Máster en gestión empresarial: calidad y medio ambiente’ y el 
‘Máster-doctorado internacional en economía del turismo y del medio ambiente’ y 
ha dirigido la ‘Cátedra UNESCO/Sa Nostra para la gestión empresarial y el medio 
ambiente (1998-2011)’. Actualmente es el Director del Programa de Doctorado en 
Economía Aplicada, asesor técnico de la Fundación Impulsa Balears, miembro de 
varias asociaciones profesionales y vocal del Instituto Balear de Economía, del 
clúster Baleares-t, del Círculo de Economía de Menorca y del Consejo de 
Sostenibilidad de Red Eléctrica Española,entre otros. 
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El nostre batlle d'Inca a la conferència de Antoni Riera parlant amb el 
director de Caixa Colònia .  
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rVirgili Moreno batlle d'Inca, Maria José Fernández Regidora d' Innovació 
i Empresa i Carmen Planas Presidenta de la Caeb  

 

TRDA CREIX. 

ÁLVARO   MERINOCONSEGUEIX LES TEU NEGOCI 

11 ABRIL 2019/ 19.30H CENTRE BIT 

DESDE EL VESTRUARIO  

Inquieto, curioso y optimista vital, creo en las personas como motores de 
transformación de cualquier sociedad. Me apasiona trabajar con quienes han 
decidido activar su talento. En el deporte como en la empresa los atajos no existen 
y los resultados son el fruto del entrenamiento sistemático que decidimos hacer, 
alimentado de un espíritu de mejora continua. El deporte es el hilo argumental de 
mi vida. Como deportista descubrí que más allá de los resultados deportivos, el 
deporte escondía un contexto estimulante donde generar experiencias para 
descubrir mi talento. A partir de aquí he ido desarrollando proyectos que han 
conectado el mundo del deporte y el mundo empresarial. En el año 2006 participé 
como director académico en el lanzamiento de la Escuela Universitaria Real Madrid 
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junto a Jorge Valdano impulsando la profesionalización del deporte y preparando a 
muchos de los profesionales que actualmente dirigen los designios del deporte 
internacional. 

Mi conocimiento lo pongo a disposición de directivos que creen en las 
personas como agentes de transformación de sus compañías y que ven en el 
deporte la metáfora adecuada para aprender a comprometerse con el talento 
de las organizaciones. Del deporte he aprendido la importancia de desafiar 
mis límites y por ese motivo nace 3’59 , la empresa que da soporte a mis 
proyectos y desde donde aportamos soluciones integrales a las 
organizaciones que confían en nuestro trabajo. Desde aquí nace igualmente 
Challenge359 para acompañar a deportistas y profesionales en sus retos de 
futuro.  Llevo más de 10 años disfrutando al compartir mis conferencias en 
España y América Latina en escuelas de negocio, empresas y organizaciones 
deportivas transmitiendo cómo el liderazgo, el talento y las personas son 
claves para conseguir resultados extraordinarios.  
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 Presenta la conferència Núria Hinojosa (IDI) Gerent institut Innovació 
Empresarial .  
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 12- V CICLE DE CONFERÈNCIES  

INCABUSINESS  

 

30 setembre 2019 presentació V cicle INCABUSINESS  

-Mariona Lluís Tomás  ( Directora de d' Institut d' Innovació 
Empresarial).  

-Iago Negueruela (Conseller de Model Econòmic , Turisme i Treball) 

-Virgili Moreno ( Batlle d' Inca ). 

-Maria José Fernández ( Regidora d' Innovació i Empresa , Mercat i 
Consum) . 
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molta assistència a la presentació del V cicle INCABUSINESS  

 

PRIMERA CONFERÈNCIA V CICLE  

ÁNGEL FERNÁNDEZ   

3 D 'OCTUBRE MUSEU DEL CALÇAT / 19.30H  

L' ECONOMIA DEL FUTUR  
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Es tracta d' explicar que l' actual model econòmic ( LINEAL ) no pot 
assegurar el futur de la humanitat, i és imprescindible canviar-lo per un altre que 
aprofiti molt més els escassos recursos que tenim . 

Per això s' està dissenyant un nou model econòmic mundial al qual s' ha 
denominat economia circular .  

CURRICULUM VITAE 

NOMBRE:    ANGEL FERNÁNDEZ HOMAR 

FECHA NACIMIENTO:   09/04/1954 

LUGAR:    MALLORCA (ESPAÑA) 

TITULACIÓN:    INGENIERO DE MINAS 

ESPECIALIDAD:   ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 

Trayectoria profesional: 

 Director técnico en diversas explotaciones mineras (hasta 1991) 

 Director General de TIRME, S.A. (desde 1991 -2012) 

 Presidente de MAC INSULAR S.L. (desde 2002 hasta 2011) 

 EX_Presidente de AEVERSU (Asociación Española de Plantas 
Incineradoras)  

 EX_Vicepresidente de CEWEP (Confederación Europea de 
Plantas Incineradoras)  

 Presidente de Islambiente (desde 2002) 
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 Miembro del Comité de Coordinación del Club Europeo de 
residuos. 

 Miembro fundador y patrono del Instituto para la Sostenibilidad 
de los Recursos.(ISR) 

 Presidente de la Fundación para la Economía Circular de 
España  

 Profesor del master de gestión de residuos de la Cátedra 
Ecoembes de la Universidad Politécnica de Madrid 

 Miembro de Secot Baleares 

 Profesor en Universidad Flacso de Quito ( Ecuador) 

Obras en las que ha participado como Director de proyecto: 

*Planta incineradora de RSU con recuperación de energía de Mallorca 
con capacidad para 300.000 t año 

*Cinco estaciones de transferencia en la isla de Mallorca 

*Cierre vertedero de Calviá 

*Proyectos varias plantas desaladoras de agua de mar 

Obras en las que ha participado desde la Presidencia o Dirección 
General de empresas: 

*Planta incineradora de RSU para 400.000t/año 

*Planta de metanización para 30.000 t/año 

*Cinco plantas de compostaje 

*Planta de tratamiento de escorias 
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*Depósito de seguridad 

*Planta de secado solar de fangos de depuradora 

*Plantas de preselección residuos de construcción 

*Plantas de tratamiento de residuos de construcción 

*Planta de tratamiento de residuos voluminosos( muebles, 
electrodomésticos líneas blanca ,marrón y gris) y neumáticos 

*Planta de reciclaje de tetrabricks 

En todos los proyectos se han realizado desde la ingeniería básica a la 
de detalle, el proyecto financiero, la construcción y posterior explotación 
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Fotografia de Ángel Fernández amb el batlle d'Inca Virgilio Moreno , la 
regidora d' Innovació i Empresa Maria José Fernández i altres membres de 
SECOT.  
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SEGONA CONFERÈNCIA V CICLE  

NILTON NAVARRO   

7 DE NOVEMBRE AL CENTRE BIT  / 19.30H  

COM POTENCIAR L' ENGAGEMENT A XARXES SOCIALS  

Vols millorar el compromís amb les xarxes socials de la teva empresa? 
Les xarxes socials són una potent eina professional amb creixement exponencial 
tant a nivell personal com per a una empresa.  

En aquesta ponència de Nilton Navarro, especialista en màrqueting en 
línea, aprendràs a fer coses ordinàries de manera extraordinària per aconseguir els 
teus objectius. Coneixeràs noves experiències i solucions davant de situacions en 
què les receptes de sempre ja no funcionen.  
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Presenta conferència el regidor de comunicació Miguel Ángel Cortés  
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TERCERA  CONFERÈNCIA V CICLE  

NIEVES VILLENA   

12 DE DESEMBRE  AL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA INDÚSTRIA   / 
19.30H  

FELICITAT ECONÒMICA  

CLAUS PER POTENCIAR EL MAJOR VALOR DE LA TEVA 
EMPRESA,LES PERSONES .  

Economista, entrenadora (coach) i educadora financera. Conferenciant i 
formadora. Empresària. 
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Les persones són el motor de creixement de les empreses. Sentit: volem 
empreses que aportin el màxim valor al món amb allò que fan , rendibles, 
productives i eficients.  

Per a això , necessitem que totes les seves àrees funcionin en equilibri .  
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13.-  PROGRAMA ICAPE A TRAVÉS DEL IDI  

QUÈ ÉS ICAPE? 

ICAPE és un projecte educatiu que impulsa els valors de la persona, les 
capacitats emprenedores i familiaritza els estudiants amb el concepte de 
responsabilitat social . 

L' objectiu general d' ICAPE és aconseguir que els alumnes millorin la 
seva capacitat de : treballar en equip, prendre decisions,planificar assumir 
responsabilitats,comunicar-se, etc. ICAPE és un programa dissenyat perquè els 
alumnes arribin assolir les capacitats emprenedores de manera real , posant en 
pràctica el concepte d' aprendre fent. 

ICAPE  és un programa impulsat de manera conjunta per la Conselleria   
d' Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria , que 
coordina l' Institut d' Innovació Empresarial (IDI). 

Els pilars dels programes que formen part d' Icape són :  

* Connexió entre l' escola i l' entorn . Desenvolupament d' una 
experiència real. 

* Metodologia basada en aprenentatge cooperatiu i en treball per 
projectes.  

* Aprenentatge transversal i significatiu  

* Contexte creatiu i lúdic  

Emprendre a la Meva Escola 

Emprendre a la Meva Escola (EME) és un programa educatiu que 
desenvolupa de forma transversal les diferent àrees de coneixement del currículum 
d' Educació Primària . Basat en el treball per projectes i en  l' aprenentatge 
cooperatiu, els alumnes creen i gestionen una cooperativa durant el curs escolar 
passant per les passes fonamentals de la posada en marxa d' un projecte : tria del 
nom, imatge, estatus , equip directiu, grups de treball , creació i elaboració de 
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productes. Els grups posen a la venda els productes al Mercadet d' emprenedors 
organitzat per l 'IDI . Part dels beneficis aconseguits es destinaran a una activitat en 
grup i la resta es dona a una ONG.  

Objectius   

- Fonamentar l' aprenentatge de les capacitats emprenedores dels 
alumnes.  

-  Adquirir i desenvolupar hàbits de comportament autònom . 

-Adquirir els principis bàsics de la posada en funcionament d' un 
projecte. 

-Conèixer les normes de funcionament de grups i desenvolupar hàbits de 
consciència emprenedora.  

Destinataris  

Alumnes de 4t,5è i 6è d' Educació Primària . 

Continguts :  

-Creació d' una cooperativa passant per totes les etapes de 
formalització. 

- Creació i elaboració de productes.  

-Comercialització dels productes al Mercadet de l' emprenedor organitzat 
per  l' IDI. 

Recursos  

Curs de capacitació per al professorat. A més , en tot moment , tant 
professorat com alumnat compta amb material i ajuda a través de consultors i tutors 
externs , que els faran de guia durant tot el curs escolar.  
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Plataforma educativa: www.icape.es és la plataforma de referència per a 
professors i alumnes, alhora que ofereix tota la informació i les notícies sobre els 
projectes creats pels alumnes. 

Calendari  

EME es desenvolupa durant un curs escolar, de setembre a juny .  

Per aquest any 2019 han participat al programa dues escoles d' Inca 
CEIP LLEVANT I LA SALLE INCA .  

VISITA A L' ESCOLA LA SALLE AMB TÈCNICA DE ICAPE I TÈCNICA 
PROMOCIÓ ECONÒMICA  

 

ENTREGA DE XEC A L' ESCOLA DE SAN ISIDRO LABRADOR EL 
POZO COLORADO .  
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NOM DE LA COOPERATIVA : COOPEFUST I COOPERFUSTER  

La cooperativa es dedica a elaborar productes amb fusta !! col·legi 
Llevant Inca  
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Visita dia 08 de febrer 2019 .  
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MERCADET DE LA SALLE DIA 09 DE MAIG 2019  

Diario de Mallorca 

PART FORANA 

El mercado de emprendedores ICAPE de Inca contará con un 118% más 
de alumnos. La iniciativa del Govern para fomentar a los emprendedores se llevará 
a cabo el próximo 14 de mayo en la ciudad del Raiguer 

 



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

129 

 

De J. FRAU 

12 D 'ABRIL DE 2019 

El Mercado ICAPE de Inca, un proyecto de apoyo a los 
emprendedores impulsado por el IDI de la conselleria de Trabajo, Comercio e 
Industria y por la conselleria de Educación, contará este año con la participación 
de 24 grupos de alumnos, un 118 por ciento más que en la edición del pasado 
año. 

Hoy por la mañana, más de setenta alumnos de los centros 
educativos de la comarca han recogido el permiso de ocupación de la vía 
pública otorgada por el Ayuntamiento para que puedan participar en el mercado 
que se celebrará el próximo 14 de mayo en la calle Mayor d'Inca. 

Este mercado es la actividad final del programa ICAPE, que ya suma 
siete ediciones. El objetivo de esta iniciativa es el de "impulsar las capacidades 
emprendedoras de los alumnos a través de la creación de una cooperativa o de 
una ONG". los centros se adhieren a la iniciativa de forma voluntaria y casi todos 
ellos han repetido la experiencia. un total de 105 grupos de alumnos de primaria 
y secundaria participan este año en el proyecto ICAPE. 

 

entrega de permisos de venda mercadet Icape 12 abril 2019  
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EL MERCAT ICAPE D' INCA DOBLE ENGUANY EL NOMBRE DE 
GRUPS PARTICIPANTS.  

A la trobada del proper dimarts dia 14 de maig hi acudiran set col·legis 
de la comarca.  

En el mercat Icape d'Inca ( Pla integral de les capacitats emprenedores) 
hi participen enguany 24 grups d' alumnes , un 118% més que l' any anterior. el 
Museu del Calçat i de la Indústria ha estat l' escenari en el qual més de 70 
estudiants han recollit el permís d' ocupació per poder participar en el mercat.  

Els alumnes són una representació dels grups de Primària i Secundària 
de set centres escolars d'Inca i la comarca que durant aquest curs han aplicat el pla 
Icape a l' aula. A l' acte hi ha assistit la directora general de Formació Professional i 
Formació del Professorat, Maria Francisca Alorda; la directora gerent de l'IDI , 
Núria Hinojosa, el batlle d'Inca , Virgili Moreno i la regidora de Promoció Econòmica 
i Mercats, Maria José Fernández.  

El mercat Icape d'Inca tindrà lloc el proper dimarts 14 de maig al carrer 
Major. Aquest mercat és l' activitat final que tanca el programa Icape ,del qual ja s' 
han fet set edicions. Els centres que hi participaran són el CEIB Llevant d'Inca , el 
CEIP Vora Mar de Can Picafort, el CEIP Sa Graduada de Sa Pobla, l'IES 
Binissalem , l'IES Can peu Blanc de sa Pobla, el CC La Salle d' Inca i el CC Monti-
sion de Pollença.  

L' objectiu de Icape, gestionat des de l' IDI i impulsat per les conselleries 
de Treball, Comerç i Indústria, i Educació i Universitat, és impulsar les capacitats 
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emprenedores dels alumnes a través de la creació d' una cooperativa o d' una 
ONG.  

Set anys d'experiència 

Les escoles s' adhereixen a Icape de manera voluntària i durant aquest 
set anys de vida la majoria de centres han repetit l' experiència i fins i tot l' han 
ampliada a més cursos. De fet un total de 105 grups d' alumnes de Primària formen 
part aquest curs del projecte Icape.  

Durant el curs, els alumnes creen i  gestionen una cooperativa, en el cas 
de Primària i Formació Professional o una ONG, en el cas de Secundària.  Passen 
per totes les etapes de constitució d' una empresa : nom i logotip, estatus,elecció 
de junta directiva i generació de CIF. Després elaboren productes per aconseguir 
beneficis que, en el cas dels grups de Secundària, es donen a un projecte de 
cooperació proposat per una ONG real.  

Els més petits inverteixen una part dels doblers en una sortida de grup i 
la resta,el cedeixen a una ONG. Les ONG que col·laboren amb Icape són Llevant 
en Marxa, Fundació Campaner, Escola en Pau, Fundació Vicenç Ferrer, Ajuda en 
Acció, Malaria 40 i formació Senegal. 

El mercadet del dia 14 de maig hi han pres part 500 alumnes , s' hi ha 
pogut trobar tot tipus d' objectes com ara braçalets, robots de fusta o quadres que 
han venut a preus que van des del 50 cèntims i fins als 3 o 4 euros.  

 

Escola de Binissalem 
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Vora Mar Can Picafort i Can Peu blanc Sa Pobla  
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Can Peu Blanc  

CEIP LLEVANT INCA - CREAFUST  
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CEIP LLEVANT INCA - COOPERAFUSTA  
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Sa pobla  

 

 

Can Picafort 
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14.- MILLORA DE MERCATS I  PARTICIPACIÓ I COL.LABORACIÓ 
AMB DIJOUS GROS . 

Desenvolupament d' activitats per implantar millores dins el Pla de 
Treball per a la modernització del Mercat .  

Objectius  

Implantar , mesures derivades del pla de treball per a la modernització 
dels Mercats del dijous d' Inca, elaborat per Focalizza en maig de 2016 a instància 
del Ajuntament d' Inca .  

Desenvolupar mesures puntuals proposades a l' estudi de modernització 
del mercat .  

Descripció de l' activitat  

 Actuacions encaminades a la modernització de l' 
estructura del mercat .  

 Reedefinir el mitjà comercial del mercat .  

 Redistribuir les parades comercials en funció dels 
productes ofertats .  

 Racionalitzar la ubicació de les parades en funció de l' 
espai urbà .  

 Millorar la senyalització dels espais destinats al mercat .  

 

 Facilitar l' accés i la permanència al mercat .  
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Temporalització  

Aquesta activitat es va desenvolupar durant tot l' any 2019 mitjançant 
activitats puntuals i es fa un seguiment periòdic tots els dijous de mercat .  

Persones destinatàries  

Els destinataris directes son els comerciants com agents econòmics 
involucrats en els canvis.  

Els destinataris finals son tots els usuaris del mercat .  

Resultats aconseguits des del punt de vista qualitatiu  

Els resultats aconseguits , qualitativament han contribuït a millorar i 
modernitzar els Mercats dels Dijous en el municipi d' Inca, facilitant l' accés i la 
mobilitat dels usuaris. La redistribució de les parades que faciliten l' estructura del 
mercat i la localització dels productes afartats .  

Amb l' iniciativa d' aquest any de dur autocars com a visita cultural el 
nostre mercat d' Inca, hem augmentat els clients i el turisme a la nostra Ciutat .  

A més clients , més vendes pels nostres venedors del mercat .  

Resultats quantitatius en funció dels indicadors plantejats  

Quantitativament , aquest canvis han suposat l' establiment de posició i 
dimensions de 320 parades. A més s' han distribuït 30 banderoles identificatives de 
mercat . 1 lona perimetral perforada identificativa del Parking gratuiit en el centre d' 
Inca. 1 lona per suavitzar el calor a la Plaça Espanya , identificativa de mercats i 
banderoles de màstil identificatives dels productes afartats per sectors.  
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**mostres des les banderoles  

REPARTIM BOSSES DE TELA AL MERCAT DEL DIJOUS  
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Convidem als ciutadans d' Inca que utilitzin les bosses de tela 
enlloc de plàstic .  

   

 

Alumnes en pràctiques del  Pau ens ajuden a promocionar el Mercat 



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

146 

 

Reunió amb associació de comerciants i persones responsables de 
mercats .  
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Ball de bot setmanal per promocionar el mercat del dijous durant mesos 
d'estiu .  
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mercat de fruita i artesans  
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ball de bot al mercat cobert  

Mercat de Roba i complements  
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Venda de suc de taronja natural  per refrescar els turistes .  
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Treballem amb la Organització i bon funcionament del rastre dels 
diumenges a Inca .  

 

 

 

Imatges del mercat agrícola d 'Inca 

CUINA EN VIU AL MERCAT D'INCA 

L'Ajuntament d'Inca organitza durant els mesos d'agost ,setembre i 
octubre a través de l'Àrea d'Innovació i Empresa el primer Tast de receptes amb 
productes de temporada al mercat. D' aquesta manera, el darrer dijous de cada 
mes es podrà gaudir de cuina en viu a la Plaça d' Orient, amb showcookings de 
destacats xefs de la Ciutat.  

Marga Coll serà la responsable de donar el sus a aquest cicle de cuina 
en viu al mercat , el pròxim dijous 29 d'agost . La xef, propietària de " La Barra de 
Miceli" ubicada al Mercat Cobert d'Inca ,cuinarà en directe un tàrtar de tomàtigues 
amb sardines curades. Després , serà  el torn del cuiner Joan Marc ,propietari de 
Joan Marc Restaurant, que realitzarà el showcooking dijous 26 de setembre. Per 
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últim , el xef Tomeu Torrens del Celler Can Amer cuinarà en viu al mercat d'Inca 
dijous 31 d'octubre.  

" El dijous és un dels mercats més grans i més importants de Mallorca . I 
volem que sigui així durant molts d'anys més. Per aquest motiu organitzem aquest 
schowcooking amb l'objectiu de dinamitzar el mercat i alhora promoure la cuina  
mallorquina i els productes locals" , ha assenyalat Maria José Fernández , 
delegada de Mercats de l'Ajuntament d' Inca .  

Els showcookings es realitzarà durant el mercat d'Inca a la Plaça 
d'Orient . Tots els interessats podran emportar-se la recepta a casa, que es 
repartirà a les paradetes del Dijous.  

Posem les receptes de cuina a les parades del mercat perquè els 
clients comprin els productes locals. 
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presentació showcooking  

 

 



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

154 

 

 



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

155 
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Showcooking Marga Coll 29 agost  
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29 d'agost Marga Coll  
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26 setembre Joan Marc Restaurant 
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recepta de raola de carabassó amb bacallà, alfàbrega i nata agra !!  

 

Gran afluència de gent als showcookings del Mercat  
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31 d'octubre Tomeu Torrens ( Celler de Ca'n Amer) amb la recepta 
Llumet de Rajada escabetxat amb vinagre de taronja i verduretes  
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Participació i col·laboració amb l' àrea de Serveis socials , sanitat i 
gent gran i Igualtat , a la fira del dijous gros , a la fira de gent gran d' Inca . 

CAMPANYA PER POSAR EN VALOR " Les faves " com a element 
del DIJOUS GROS .  

Objectius  

Reforçar el caràcter primordial de les FAVES com a element troncal dels 
continguts de la festivitat.  

Posada en valor d' aquest producte en favor de la potenciació del Dijous 
Gros ( antigament l' anomenat Dijous Bo de primavera). Des del seu inici es van 
introduir les FAVES comú dels elements protagonistes d' aquesta festivitat, en 
considerar aquest producte com un dels més populars i representatius de la 
temporada com per les seves varietats gastronòmiques. 

Basant-se al principi en la incorporació als actes festius d'una bessonada 
popular amb finalitats benèfiques, s'ha anat estenent progressivament , convidant 
als restauradors d'Inca perquè en la seva carta oferissin, en aquestes dates , un 
plat l'element principal  del qual fossin les FAVES.  

Integrar al màxim als agents empresarials,principalment els lligats al mon 
de la Restauració , i les associacions empresarials en totes i cadascuna de les 
iniciatives que es produeixen relacionades amb aquest àmbit.  

Descripció de l'activitat 

* Cercar l'argumentació històrica de la vinculació del Dijous Gros amb la 
recol·lecció i comercialització dels excedents d'aquest producte.    
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es iniciatives que es  

 

*a Anar als centres de restauració involucrats per explicar-los l' 
activitat.  

* Sol·licitar-les la seva col·laboració i elecció d' un menú de faves.  

Temporalització  

Aquesta activitat es va desenvolupar durant els mesos d' abril i maig  

Persones destinatàries  

Els destinataris directes son els restauradors implicats , com agents 
econòmics necessaris per oferir en la seva carta un plat amb les faves com element 
fonamental . S' ofereix una publicitat per part de l' Ajuntament dins els Programes i 
cartells promocionals.  

Els destinataris finals son tots els assistents al esdeveniment.  

Resultats aconseguits des del punt de vista qualitatiu  

Els resultats aconseguits , qualitativament han contribuït a assolir la 
vinculació  Faves- Dijous Gros.  

També hi ha hagut una resposta molt importat per part del gremi de 
restauradors, que han pogut oferir les seves creacions culinàries .  

Com a destinataris indirectes , tots els assistents al Dijous Gros han 
tingut l' oportunitat de gaudir de les faves.  

Resultats quantitatius en funció dels indicadors plantejats  

Mitjançant la difusió y contacte amb associacions , agrupacions d' 
empreses , entitats socials i cellers i locals de restauració , hem arribat a acords per 
a col·laborar dins aquesta activitat amb 25 entitats dins el municipi .  



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

168 

 

 

 

Activitats per totes les edats a la fira de Gent Gran 2019  

 

 

Activitat organitzada per Caixabank  

 



 

 

Plaça d' Espanya1,07300 Inca. tel 871914000-www.incaciutat.com -CIF P-0702700-F 

169 

 

 

 

 

Paradetes vàries , parada Ajuntament donant informació i parada de 
Caixabank  
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P a r a d e s  S A L U D  I  G E N T  G R A N   
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A l u m n e s  A m a d i p  E s m e n t  f e n t  
t a l l e r  d e  s a l   

 

 


	Inquieto, curioso y optimista vital, creo en las personas como motores de transformación de cualquier sociedad. Me apasiona trabajar con quienes han decidido activar su talento. En el deporte como en la empresa los atajos no existen y los resultados s...
	Mi conocimiento lo pongo a disposición de directivos que creen en las personas como agentes de transformación de sus compañías y que ven en el deporte la metáfora adecuada para aprender a comprometerse con el talento de las organizaciones. Del deporte...

