PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRENEDORIA

TEMES RELLEVANTS

Assessoraments sobre
mesures econòmiques i
accés a protocols en
relació a la COVID-19

Ajuts al teixit empresarial
2020
(COVID-2019)

CONTINGUT
EN CURS
Des del dia 14 de març de 2020 s’han atès un total de 45 persones interessades en informació sobre
les mesures econòmiques per autònoms i pimes aprovades per les diferents administracions per fer
front a la crisi de la COVID-19.
Així com també se’ls ha facilitat l’accés a guies i protocols editats per les diferents administracions per
reobrir els seus establiments complint amb les mesures sanitàries.
EN CURS
S’han elaborat les bases dels Ajuts al Teixit Empresarial COVID-2019 per part dels tècnics de promoció
econòmica. L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts per impulsar la reactivació
econòmica i la continuïtat de les activitats econòmiques del municipi de Lleida que es troben afectades
econòmicament a conseqüència de la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID19.
L’import total dels Ajuts Empresarials COVID-19 de la Ciutat de Lleida, en aquesta convocatòria de l’any
2020, ascendeix a un total de 150.000,00 €.
Actualment, s’està redactant la convocatòria i definint els criteris de selecció per a l’atorgament dels
ajuts.

Gira Mujeres 2020
(Lleida en Línia)

EN CURS
És un programa de Fundació Coca-Cola, amb la participació de l'Associació Dona Activa i la
col·laboració de l’Ajuntament de Lleida i GLOBALleida, per ajudar a les dones que vegin en
l'autoocupació una sortida laboral o que vulguin reinventar-se professionalment.
La 1a etapa d’aquest programa són 6 hores de formació online + 4 h de tasques a casa on es
treballa la idea de negoci i el desenvolupament personal i professional. Donat el moment que estem
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vivint, s’ha creat la versió en línia del taller que fins ara fèiem presencialment.
Donat l’èxit d’inscripcions (34 dones) i per tal de mantenir els nivells de qualitat i donar cabuda a totes
les dones inscrites es va obrir un segon taller. Els tallers es van impartir de manera telemàtica els
següents dies:
- 27 i 28 d'abril de 16 h a 19 h (primer torn)
- 29 i 30 d'abril de 10 h a 13 h (segon torn)
Una vegada acabada aquesta 1a formació, les dones participants poden seguir treballant la seva idea
de negoci i el seu Pla de Negoci també des de casa a la Plataforma de GIRA MUJERES amb 30 h més
de formació online acompanyades de tutores expertes.

WEB GLOBALleida

EN CURS
S’han habilitat 4 noves seccions a la pàgina web de GLOBALLEIDA:
1. Mesures extraordinàries de suport empresarial aprovades amb relació a la COVID-19
En aquest espai s’informa de les ajudes i mesures extraordinàries que les diferents administracions
posen a disposició de les empreses, persones autònomes i professionals; així, com d’altra informació
d’interès, per fer front als efectes econòmics de la COVID-19.
El contingut es va actualitzant periòdicament a mesura que es publiquen noves mesures o ajudes i es
coneix més informació dels tràmits a realitzar i dels llocs web on realitzar-los.
https://www.globalleida.org/mesures-extraordinaries-de-suport-empresarial-per-el-coronavirus/
2. Formacions Online
Càpsules formatives adreçades a persones emprenedores i empreses, a les que es pot accedir a través
del canal de YouTube de GLOBALleida.
Es tracta de càpsules formatives d’uns 20/30 minuts on s’aborden temàtiques diferents com: habilitats i
competències personals, noves tecnologies i el teletreball, xarxes socials, màrqueting, gestió
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empresarial, finançament, entre d’altres. Cada setmana es publiquen nous continguts.
En aquest espai també s’inclouen sessions d’orientació professional adreçades a persones en recerca
de feina o millora professional.
https://www.globalleida.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL06XXyV2BtBLS_r8kpUcGd6Vqker_cscl
3. La veu dels experts
Una secció adreçada al teixit empresarial amb l’objectiu d’acostar el punt de vista de persones expertes
de diferents àmbits, que estan a primera línia i coneixen en profunditat les temàtiques que més
preocupen a autònoms i pimes en aquests moments. Es tracta de continguts audiovisuals d’uns 20
minuts als quals es pot accedir a través del canal de YouTube de GLOBALleida. Cada setmana es
publiquen nous continguts.
https://www.globalleida.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL06XXyV2BtBLs_t9jS7Xx-C3I3bIuSSr2
4. Recomanacions de seguretat per a la tornada al treball
És una secció informativa adreçada a autònoms i pimes, que inclou mesures i protocols de seguretat
que s’han d’aplicar per garantir la salut i la protecció dels treballadors en el procés de reincorporació als
llocs de treball, segons la informació publicada per diferents organismes i entitats oficials.
https://www.globalleida.org/mesures-extraordinaries-de-suport-empresarial-per-el-coronavirus-2/

Plataforma Virtual

EN CURS
Ofertes de feina:
Des de la plataforma es publiquen i gestionen ofertes de feina de tota la província.
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d’ocupació

Publicades així mateix, les ofertes de Borsa de Treball de la Campanya agrària, tant del SOC com
d’Unió de Pagesos.
S’ha fet seguiment i gestió directa de les ofertes de l’empresa Mullor d’externalització de serveis de
neteja convencional i industrial.
Les ofertes en el sector sanitari, residencial i de neteja han augmentat un 21%, tot i que són de tipus
temporal.
Elaborat el manual d’ús de l’eina de gestió d’ofertes i demandes laborals (SPIN) pels Ajuntaments de la
província.
Editat i enviat setmanalment el Newsletter de promoció de les ofertes laborals a 2.468 subscriptors/es.
https://www.globalleida.org/ocupacio/
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