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Introducció.  

Aspectes generals de la Memòria de Sostenibilitat 

Aquesta memòria de sostenibilitat comprèn l'activitat realitzada per l'empresa durant l'any 2019 i 2020 i 

és la novena memòria que publica EDUCART. L’anterior publicada, també bianual, feia referència a 

l’activitat de l’any 2017-2018.  

El cicle de presentació de la memòria de sostenibilitat abasta el 2019-2020. 

Els continguts d'aquesta memòria són conseqüència de la reflexió i l’aposta per la millora contínua 

realitzada per la direcció de EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L tenint en compte els 

objectius i els valors de l’empresa amb l’assessorament de la Fundació Garrotxa Líder i els tècnics 

assignats, per a seguiment i assessorament a les empreses SIP (Servei Innovació i Producte) que formem 

part de l’Associació Turisme Garrotxa. 

La informació recollida en aquesta memòria fa referència a tota l'activitat de l'empresa, i no té 

limitacions d'abast o cobertura/ o altres casuístiques. 

La persona de contacte per qüestions relatives a la present memòria de sostenibilitat és MIREIA 

TRESSERRAS FLUVIÀ: mireia.tresserras@educart.biz 

L’eina que s’ha utilitzat per a determinar les tècniques de mesura per a realitzar els càlculs, hipòtesis i 

altres per obtenir els indicadors, ha estat el Codi de Gestió Sostenible (www.garrotxalider.com). Al final 

de la present memòria s’adjunten les taules d’indicadors del Codi de  Gestió Sostenible (CGS) integrat a 

un sistema que conté també la taula del Global Reporting Initiative (GRI), Calidad Rural (CR) i la Carta 

Europea de Turisme Sostenible (CETS).  

Aquesta memòria ha estat verificada per la Fundació Privada Garrotxa Líder, com a coordinadora de la 

implantació del Codi de Gestió Sostenible, i propietària de la marca “Gestió Sostenible de la Garrotxa i el 

Collsacabra”. No registra modificacions d’informacions donades en l’altra memòria publicada, ni canvis 

de metodologia d’informació i càlcul dels indicadors.  
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  1. ASPECTES GENERALS DE L’ORGANITZACIÓ  

 
 

 Declaració de la direcció   (1.1) 

Em satisfà presentar la novena  Memòria de Responsabilitat Social de EDUC’ART SERVEIS 

EDUCATIUS I CULTURALS S.L, mitjançant la qual informem del nostre desenvolupament en l’àmbit 

econòmic, social i mediambiental i mostrem aquells aspectes més rellevants dels anys 2019 i 2020. 

L’objectiu d’aquesta memòria és que es converteixi en un instrument de comunicació i diàleg que 

permeti satisfer les expectatives d’informació dels nostres grups d’interès i al mateix temps posi en 

valor la tasca que desenvolupem en matèria de responsabilitat social. L’elaboració bianual d’aquest 

document també ha de servir com a guia de millora continua a partir de la qual podrem comprovar 

el nivell del compliment dels nostres objectius i avaluar els nostres progressos, i també els nostres 

punts dèbils, en matèria laboral, social, ambiental i econòmica.  

Aquesta memòria ha estat realitzada d’acord a l’aplicació del Codi de Gestió Sostenible de la 

Garrotxa i el Collsacabra, el qual es basa en la Guia G3 del Global Reporting Initiative (GRI) i pretén, 

en la mesura de les nostres possibilitats, contribuir a la implantació del desenvolupament sostenible 

en la societat i donar a conèixer amb transparència i comparabilitat els assoliments obtinguts amb 

el bon fer, professionalitat i dedicació de tota la plantilla que formem part del projecte de 

EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L.  

 

 Eva Duran Carbonell 

Directora 

Mireia Tresserras Fluvià 

 Responsable de projectes 

 

 Nom de l’organització i dades bàsiques   (1.3) 
 

EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L 
C/ Antoni Llopis, 6, 1r 5a 
17800 Olot 
tel. 972 90 38 22 
educart@educart.biz 
www.educart.cat 
https://www.facebook.com/educart.gc 
A les xarxes Instagram i Twitter @educart_sl; @visitart_sl 

 
 
 
 
 

mailto:educart@educart.biz
http://www.educart.cat/
https://www.facebook.com/educart.gc
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EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L és una empresa de serveis culturals, educatius i turístics.   
Produeix i conceptualitza continguts educatius, culturals i turístics. Gestiona equipaments culturals i 
turístics i les respectives botigues. 
EducArt s’ha especialitzat en el sector de la Museologia, del Patrimoni Cultural i del Turisme Cultural, 
treballant tant amb el sector educatiu com el turístic, en aliança tant amb el sector públic, privat com 
tercer sector.  

 
La seva missió és oferir serveis educatius en l’àmbit de la cultura i el patrimoni cultural, produint, 
desenvolupant i executant els continguts per a un públic escolar i adult, amb l’objectiu de comunicar, 
potenciar la creativitat, la capacitat crítica i de plaer estètic del fet artístic i cultural. 

La seva visió és fer accessible la cultura mitjançant l’educació per a contribuir al desenvolupament humà 

i social. 

EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS va néixer el 1997 com a societat civil i es va transformar a 
societat limitada el 2004. Des de l’any 2003 va incorporar en la raó de ser de l’empresa, un model de 
treball que té a veure amb els criteris de qualitat marcada pel fet de ser entitat col·laboradora del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de l’Associació Verd Volcànic, una associació d’educació 
ambiental i cultural de la Garrotxa, així com per formar part de l’Associació Turisme Garrotxa. 
 
L’any 2010 va realitzar la primera memòria de sostenibilitat seguint els criteris de RSE.  
 
En aquest sentit assumeix els compromisos de respecte al medi ambient i de contribució al 
desenvolupament del turisme sostenible que estableix la Carta Europea de Turisme Sostenible des de 
2006, com a empresa acreditada per a la CETS a partir de 2009 i les subsegüents renovacions. 
 

 

 Descripció dels principals impactes, risc i oportunitats (1.2) 
 

Els principals impactes: 

Resum: 

 

 Vector econòmic: 

Les nostres compres són de productes del territori, han suposat un creixement progressiu representant 
un 84% el 2019, com a pic, a un 70% el 2020 degut a les compres a proveïdors locals des de la I_Botiga 
de l’Oficina de Turisme d’Olot. 

El 2019 un 68.75% dels nostres treballadors/es són de la comarca i creix el 2020 amb un total del 70,00% 
de treballadors de la comarca. 

El total de la facturació comptabilitzada durant l’exercici 2020 és de 296.894,29€, disminueix en un 
46,36% en relació a l’any anterior, el 2019 que es va facturar 492.016,16€.  La causa del descens del 
2020 és la irrupció de la pandèmia sanitària.  

A nivell de gestió empresarial es coneixen i es detecten bé els punts forts, punts febles i factors de 
diferència de l’empresa per tal de tenir-los en compte i millorar en les debilitats. 

Un 87,50% el 2019, i un 80,00% el 2020 dels treballadors/es de l’empresa utilitza les TIC en la seva tasca, 
de manera que es confirma la importància d’aquestes eines en la coordinació, gestió i alguns productes 
de l’empresa. 
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Durant els anys 2019 i 2020 s’han pogut fer poques inversions però les que s’han fet han estat 
vinculades a les TIC. . 

Pel que fa a la gestió de residus i de despeses d’energia, es confirma el baix índex de consums de tot 
tipus (paper, plàstic, vidre, tòners, piles) i de l’emissió de CO2. 

 

 Vector social: 

El 2019 l’empresa estava formada per 24 persones, 21 de les quals són dones i 3 homes, en descens 
progressiu  en relació als anys anteriors. El 2020 un total de 20 treballadors, 17 dones i 2 homes amb 
descens de 4 treballadors/es en relació a l’any anterior per pal·liar les conseqüències del covid 19 i la 
davallada de facturació. 

Un 25,00% del personal és personal fix el 2019 i un 40% ja ho és el 2020. Un 21,88% treballa a jornada 
complerta el 2019 i un 40,00% el 2020.  

Un 90,00% de la plantilla són dones el 2019 i el 2020 es manté el %. 

L’índex de permanència dels treballadors/es a l’empresa, es manté al 0,04%, els dos anys. 

S’han invertit per a revisions de salut dels treballadors i altres millores en el treball, el que representaria 
uns 20,00€ /persona. 

EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L treballa amb empreses i entitats d’inserció laboral que 
suposa un 24,00% de la despesa per a la realització del servei al que treballen, i per tant manté el 
percentatge. 

Es van destinar 1.277.18 en la formació del personal  sumant el 2019 i 2020. 

EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L té en compte el vector cultural transmissor de la 
identitat i les tradicions d’un poble i territori en el epicentre de les seves accions de formació  i difusió  a 
la comarca de la Garrotxa així com l’existència, amb la comunitat local, de diferents compromisos que es 
concreten en tres accions diferents: de formació professional, de participació en entitats i associacions 
locals i en l’organització d’activitats educatives i culturals. 

El nivell de satisfacció dels nostres clients es manté a un 90% en tots els anys analitzats. 

Un 62% del total dels clients representen clients fidelitzats. Un 38,10% són nous clients i nous serveis en 

els darrers 2 anys.  

 

Riscs:  

 

 Limitacions Internes: 

Els marges dels preus són molt ajustats per la dimensió actual de l’estructura. 

Poca capacitat d’inversió, en TICS o formació i de risc econòmic per l’existència d’una estructura cara i 
poc marge en els resultats finals per a poder-los invertir tot i una visió estratègica d’acord a l’acceleració 
dels canvis en el mercat en la línia de les TICS. 

Urgeix encara la necessitat d’una formació i/o experiència gerencial i directiva per part de les 
responsables de l’empresa i de l’equip de coordinadors/es, per tal d’assumir els riscos i aprofitar totes 
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les potencialitats de l’organització, així com treballar de forma més eficient, eficaç i també més 
planificada. 

 

 Limitacions Externes: 

Competència en una major dimensió i/o cos empresarial capaç d’oferir un producte més competitiu: 
economies d’escala, millors marges, noves empreses, major diversificació, gran capacitació en la 
incorporació de les TIC, etc. 

Encara existeix poc reconeixement social de les activitats professionals d’interpretació i/o gestió cultural 
degut als pocs canvis d’inversions a nivell públic que permetin concursar amb més marge econòmic.  

Aquest fet sumat a una situació econòmica, en el context social i cultural extern, més complex que 
abans, en un moment incert de crisi financera, crisi política i social i agreujada per la crisi sanitària pot 
afectar d’alguna manera als serveis prestats, sobretot de cares a l’administració pública. 

 

 Oportunitats: 

Les oportunitats canvien poc en relació als anys anteriors ja que formen part de la mateixa naturalesa de 
l’empresa:   

-S’ha vist que és una empresa resilent té poques dificultats per adaptar-se a situacions canviants i a 
realitats econòmiques complexes, doncs té molta capacitat d’adaptabilitat gran al tractar-se d’una 
microempresa. 

-Aposta per una gestió i de tracte equitatiu i vinculant amb l’equip de treballadors, coordinat, 
cohesionat i motivat i que ajudin  a ampliar l’empresa i les oportunitats. 

-Si sap utilitzar el know-how específic per tal d’innovar en el camp de la gestió cultural, les activitats 
d’interpretació i les polítiques culturals i turístiques, de manera sistemàtica, podria traslladar-ho al 
mercat i obrir nous sectors de feina, tot i la manca de temps per a fer-ho.  

-Capacitat d’acceptar nous reptes, nous encàrrecs, nous productes que ajudin a superar la situació 
d’incertesa i crisi global. 

-El turisme cultural, com a sector en sí, esdevé un espai de creació i de mercat molt interessant al que hi 
podem aportar molt amb el coneixement dels públics que tenim a partir del tracte directe i la 
identificació de les seves necessitats. 

-El sector de les TIC en la interpretació del patrimoni, l’educació i el turisme ha esdevingut clau i si bé 
detectem que d’entrada és una mancança que tenim, hem de buscar aliats en aquests àmbits per a 
convertir el dèficit en oportunitat, perquè el coneixement pel que fa als continguts, el tenim però no pas 
el coneixement i l’ús de les TIC en la nostra tasca diària, fet que ens permet concloure que ens cal un 
aliat en aquest àmbit i treballar plegades. 

-L’experiència en la gestió d’una botiga dedicada al turisme i als museus i/o centres d’interpretació, ens 
obre un nou camp de possibilitats, ja que el coneixement del territori, d’allò que l’identifica i dels agents 
que hi intervenen, fa que puguem aportar un valor afegit en aquesta gestió, més enllà dels marges 
econòmics que aquesta ens pugui donar, que segur que han d’ésser equitatius al nivell d’inversió i 
superar-los.  
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 Principals activitats (% participació) productes i/o serveis i variacions significatives respecte 
anys anteriors (1.4) 

 

Serveis d’interpretació per a museus i espais patrimonials 

Tasca:  disseny del projecte educatiu d’un museu a través de visites guiades, tallers, activitats familiars, 

seminaris de formació, elaboració de material didàctic, així com la gestió i execució del projecte 

educatiu.  

Continuïtat en el servei: 

1. Museu Memorial de l’Exili (La Jonquera) 

Contractant: Ajuntament de la Jonquera 

2. Servei educatiu Catedral de Girona 

Contractant: Capítol de la Catedral de Girona 

3. Espai Cultural la Ciutadella de Roses 

Contractant: Ajuntament de Roses 

4. Castell de la Trinitat de Roses 

Contractant: Ajuntament de Roses.  

5. Monestir de Sant Pere de Rodes i Monestir de Santa Maria de Vilabertran. 

Contractant: Agència Catalana de Patrimoni Cultural 

Finalització en el servei:  

1- MARAM Centre Interpretació del Peix a l’Escala 

Contractant: Ajuntament de l’Escola 

Fins juny 2019 

2- Museu d’Art de Girona 

Contractant: Agència Catalana de Patrimoni Cultural 

Fins juny 2020 

3- Servei educatiu Museu de l’Empordà  

Contractant: Ajuntament de Figueres 

Fins juny 2020 
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4- Casa Masó de Girona 

Contractant: Fundació Rafael Masó 

Fins juny 2020 

Incorporació de nous serveis: 

Cap  

Serveis educatius per a ciutats 

Incorporació de nous serveis: 

1. Consell dels Infants d’Olot. 

 Contractant: Ajuntament d’Olot 

 Inici del servei:  setembre 2020 

Serveis de gestió d’equipaments, botigues i atenció al visitant  

Continuïtat en el servei:  

1. Gestió de l’Espai Cultural la Ciutadella de Roses i el Castell de la Trinitat  

Contractant: Ajuntament de Roses   

2. Atenció al públic a l’Oficina de Turisme d’Olot 

 Contractant: Agència Dinàmig (Olot) 

Incorporació del servei: 

1. Botiga Vall de Núria 

 Contractant: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

 Inici del servei: desembre 2019 

Finalització del servei:  

1. Farmàcia Santa Caterina de Girona.  

  Contractant:  Agència Catalana de Patrimoni Cultural 

  Servei vigent fins juny 2020 

2. Atenció al públic. Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts 

Contractant: Ajuntament de Sant Joan les Fonts 

  Fins setembre 2019 
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Serveis de visites guiades pel patrimoni cultural 

Tasca:  Disseny i execució de visites guiades sobre el patrimoni cultural i monumental d’Olot, la 

Garrotxa, Girona, Roses i altres pobles i ciutats i/o elements patrimonials, tant per població local com 

pel turisme cultural. 

Continuïtat en el servei:  

1. Visites a la Olot i a la Garrotxa per a grups organitzats i associacions que ens contracten 

directament 

2. Visites guiades per a grups d’empreses i turisme de reunions dins el SIP, Servei d’Innovació i 

Producte  de Turisme Olot i Turisme Garrotxa 

3. Visites “Una mirada educativa a la cultura”:  El Mercat d’Olot. Visita educativa ofertada des de 

l’IME d’Olot amb la col·laboració de l’Associació de placers del Mercat d’Olot.  

 Contractant: Àrea d’Educació i Joventut Ajuntament d’Olot 

4. Visites guiades grups adults Port Pesquer de Roses 

 Contractant: Ajuntament de Roses  

5. Activitat nocturna teatralitzada al Castell de la Trinitat 

 Contractant: Ajuntament de Roses  

6. Activitat nocturna teatralitzada a la Ciutadella de Roses 

 Contractant: Ajuntament de Roses  

7. Activitat familiar a la Ciutadella de Roses 

 Contractant: Ajuntament de Roses  

8. Activitat familiar Nit d’estrelles al Castell de la Trinitat 

Contractant: Ajuntament de Roses 

9. Visites a Olot per a públic individual des de l’Oficina de Turisme d’Olot 

Contractant: Turisme Olot.   

10. Visita cultural Xarxa de senders Itinerannia. Festival de Senderisme. 

Contractant: Turisme Garrotxa i Xarxa de Senders Itinerannia. 

11. Visites guiades al Búnquer del Castell de la Trinitat de Roses 

Contractant: Ajuntament de Roses.  

12. Visites culturals “Experiències Garrotxa” 
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Contractant: Turisme Garrotxa.   

13. Visites Teatralitzades a la Vall d’en Bas   

“Ce n'est pas une vallée, est une grande vallée”. 

Contractant: Ajuntament de la Vall d’en Bas  

Incorporació del servei:  

1. Banys de bosc. Acompanyament 

Contractant: Associació Sèlvans 

Octubre 2019 

Finalització del servei:  

1.  Visites guiades des de l’Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts 

Contractant: Ajuntament de Sant Joan les Fonts   

Elaboració de materials didàctics  

Tasca: Elaboració de material didàctic (guies, fitxes de treball, maletes pedagògiques, jocs) vinculat a un 

Museu o a un tema cultural i patrimonial, amb enfoc didàctic i en format virtual (web) o publicacions.  

Incorporació de nous serveis: 

8. La Motxilla de la Faràndula 

Contractant: Oficina de Turisme d’Olot 

Desembre 2020 

9. Maleta pedagògica “Vides a l’Exili” 

Contractant: MUME  

Desembre 2020 

10. Recurs virtual “Missió MUME” 

Contractant: Diputació de Girona. Programa Indika 

Desembre 2020 

11. Recurs virtual “Stranger Roses” 

Contractant: Diputació de Girona. Programa Indika 

Desembre 2020 

12. Recurs virtual “El conte digital d’en Gromec” 
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Contractant: Ajuntament de Roses 

Maig 2020 

13. Recurs virtual “La llegenda de la Cabra d’Or” 

Contractant: Agència Catalana de Patrimoni Cultural 

Maig 2020 

14. Recurs virtual “En Pere va volar” 

Contractant: Agència Catalana de Patrimoni Cultural 

Abril 2020 

15. Recurs virtual “La Rosa molinet” 

Contractant: Ajuntament de Roses 

Abril 2020 

16. Recurs virtual “Maraques sonores a la Ciutadella” 

Contractant: Ajuntament de Roses 

Abril 2020 

17. Recurs virtual “Fem un vitrall de la Catedral de Girona” 

Contractant: Patronat de Turisme Girona Costa Brava 

Febrer 2020 

Redacció  de projectes educatius, turístics i culturals 

Tasca: Elaboració de projectes, amb incidència a les propostes educatives i turístiques, d’espais 

patrimonials integrals (patrimoni cultural i natural) des de la catalogació/inventari, a la creació de 

productes i serveis per a la seva difusió, fins a la seva execució.   

Incorporació de nous serveis: 

1. Pla director del Projecte educatiu del MOLL (Museu Obert de Lloret) 

Contractant: Ajuntament de Lloret 

Desembre 2019 

2. Pla director del Projecte educatiu del Terracotta Museu 

Contractant: Ajuntament de La Bisbal 

Juny 2019 
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Elaboració de projectes museològics i museogràfics  

Tasca:  Participació en la redacció de propostes de gestió i elaboració de discursos museològics i 

museogràfics, de nous equipaments culturals (museus, espais patrimonials, centres d’interpretació…) i 

rutes culturals.  

Incorporació de nous serveis: 

1. Concepció i realització d’espais escenogràfics i videos de 10 municipis (Projet Patrim@t) 

Contractant: AECT País d’Art i d’Història Transfronterer 

Setembre 2019 

Formació  

Tasca: Formació de professorat, gestors culturals i educadors en continguts vinculats a Museus i 

Patrimoni Cultural en l’àmbit educatiu (didàctica, educació artística) i continguts vinculats a la 

museologia i a la gestió cultural.  

Continuïtat en els serveis: 

1. Curs de Guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

Contractant:  PNZVG i FES. 

2. Curs de coneixement del sector turístic de la Garrotxa 

Contractant:  PNZVG i FES. 

3. Didàctica del Patrimoni.  

Contractant:  Facultat Antoni Gaudí.  

4. Màster de Gestió Cultural. 

Contractant:  UOC 

Incorporació nous serveis:  

1. Màster de Gestión Cultural. Gestión del Patrimonio Cultural. 

Contractant:  Universidad Andina Simón Bolívar. 

Cooperació Internacional 

Tasca: participar en projectes de cooperació internacionals en clau cultural, aportant el compromís, 

l’experiència i la solidaritat amb projectes vinculats al patrimoni cultural i natural. 

Cap projecte nou. 
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Publicacions 

1. Dossier de l’Espai Museístic de les cingleres basàltiques de Sant Joan les Fonts  

Contractant:  Tosca S.L 

Desembre 2020 

2. Dossier de l’Espai Museístic de les cingleres basàltiques de Castellfollit de la Roca  

Contractant:  Tosca S.L 

Desembre 2020 

1. El volcà Croscat. Guia cultural. Guia del PNZVG 

Contractant:  Tosca S.L 

Juny  2020 

 Organigrama de l’organització (1.5) 
 

SECCIÓ 1: DIRECCIÓ , FUNCIONAMENT I ESTRATÈGIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’administració és unipersonal amb 1 sola direcció estratègica i el suport en la gerència i en la 
comptabilitat.  

 
 
SECCIÓ 2: SERVEIS I PROJECTES  

 
COORDINACIÓ GENERAL:  
 
Servei Roses_ Roser Raluy; Servei MUME_ Eva Duran; Servei Garrotxa_Mireia Tresserras; Servei 
Oficina Turisme Olot_Pilar Quintana; Servei Agència Catalana_Clara Poch, Montserrat Vinardell. 

 

Direcció  

Eva Duran 

Codirecció UTE Vall 

de Núria 

Gerència 

Mireia Tresserras 

 DIRECCIÓ   

Control de gestió 

Àrea de serveis dels museus  i projectes 

vinculats 

Control de producció (continguts etc) 

Gestió de botigues de Museus i espais 

turístics 

Co direcció UTE Vall de Núria 

 

 GERÈNCIA I PROJECTES  

Àrea de projectes 

Control de producció (continguts etc) 

Coordinació d’Oficines de Turisme i 

At. Visitants 

Relacions publiques i màrqueting 

COMPTABILITAT ,  

FINANCES  

Carmina Canut 

 COMPATBILITAT  

Comptabilitat 

Tresoreria 

Contractació 

Control impostos 

Control pagaments tributs 

Control bancari 

 



Educ’art serveis educatius i culturals S.L     
 

 
15 

 

 
 
 
EQUIP EDUCADORS/ES:  

 

MUSEU DE L’EXILI 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localització de l’organització (1.6) 
La seu de l’empresa se situa a Olot, al carrer Antoni Llopis, número 6 1er pis, 5a porta, no obstant 

això, l’organització  presta la majoria dels seus  dels seus serveis en altres  localitzacions; Figueres, 

Girona, Roses, La Jonquera, etc.  

 
 Nombre de països on opera l’organització (1.7) 

Espanya majoritàriament, però també a altres països a partir de diversos projectes de cooperació 
cultural o de difusió, aquests dos anys centrats a Europa en el projecte del Museu Memorial de 
l’Exili de la Jonquera.  

 
 Naturalesa de la propietat i forma jurídica (1.8) 

Societat Limitada  

CATEDRAL DE 

GIRONA 

 

MUSEU DE L’EXILI 

 

SILVINA 

CIUTADELLA de 

ROSES, CASTELL 

Trinitat 

 

ROSER 

 

SANT PERE DE 

RODES MONESTIR 

VILABERTRAN 

 

TXELL Sara Belmonte 

Paula Sánchez 

Sònia Margall 

Roser Raluy 

Olga Hernández 

Mònica Bruses 

Mariona Ballart 

Marta Rosell 

Mònica Bazan 

Roser Raluy 

Sònia Margall 

 

 

Clara Poch 

Montserrat 

Vinardell 

Alexandre Turro 

Carla Lucea  

Barbara 

Vollmeyer 

OFICINA TURISME 

OLOT  

 

SILVINA Alimatu Waggeh  

Laura Canalias 

Paula Molist 

Aurora Pérez 

Miquel Palol 

Pilar Quintana 

Eva Calvet 

Mireia Tresserras 

 

 

CONSELLS INFANTS 

OLOT 

 

TXELL Mireia 

Tresserras 

 

Sònia Margall 
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 Mercats on opera l’organització (1.9) 

Mercats locals (comarcals, provincials) i internacionals (en clau de projectes de cooperació o 
materials educatius itinerants) 
 

 Dimensions de l’organització (1.10)  
El total de la facturació comptabilitzada durant l’exercici 2019 és de 492.016,16€ i l’exercici 2020 és 
de 263.894,29€. 

 
El total de treballadors/es és de 19 el 2019 i de 20 el 2020. 
 

 Canvis significatius produïts a l’organització durant el període cobert a la memòria (1.11) 
 

El 2019 havia de ser l’any de recuperació després d’un 2018 amb pèrdues de serveis i treballadors. 
Sumat a l’arribada de la pandèmia el mes de març, el 2019 i 2020 han estat dos anys marcats per el 
descens en facturació i en número de treballadors.  Tot i això s’ha treballat per tal de mantenir els 
clients, oferint serveis alternatius (digitals) i una gran tasca interna d’ordenació i sistematització dels 
mateixos. 
 

 Premis i reconeixements rebuts durant el període cobert (1.12) 
Cap 

 

 Valor monetari de sancions i multes significatives i nombre de sancions per incompliment 
de lleis normatives, especificant el vector al qual fa referència (1.13) 
Cap 
 

 Procediments implantats per evitar conflictes d'interessos en els màxims òrgans de decisió 
de l'organització (1.26) 

Cap. Tot i això, l’arribada de la pandèmia ha obligat a educArt a demanar suport i assessorament a 

altres entitats que ajuden a la petita i mitjana empresa, com la Pimec. 

 Procediment de determinació de la capacitació i experiència exigible a les persones 
representants dels màxims òrgan de govern (1.27) 
Cap  
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2. VECTOR ECONÒMIC 

2.1- Ús de recursos locals  

 

 Compra de matèries primeres i productes produïts al territori / total compres realitzades  
(2.1) 
 

   
 

   
 
Hi ha un lleuger descens de compres de productes del territori en relació al 2018. 

 

 Serveis professionals contractats al territori / total serveis contractats (2.3) 
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La pandèmia ha afavorit al no desplaçament i utilitzar els serveis del territori. 

 

 Compres realitzades al territori / total de compres (2.4) 
 

 
 

 
 
Aquest augment es deu a les compres de proximitat des de la I_Botiga de l’Oficina de Turisme 
d’Olot. 

 

 Inversions en actius fixos amb producció i o distribució al territori / total inversions 
realitzades 2019 – 2020 (2.6)  
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La gràfica superior representa el percentatge d’inversions el 2019 i el de sota al 2020, veient un 
lleuger augment a inversions en el mateix territori, degut a les mateixes casuístiques explicades en 
la compra de productes i serveis al territori, també vinculat a les inversions.   

 
 

 Percentatge de serveis (vendes) d’una organització fora del territori / respecte total dels 
serveis realitzats 2019-2020 (2.8) 
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La gràfica superior representa el percentatge de serveis realitzats el 2019 i el de sota al 2020, veient 
en la línia de proximitat com quasi es dupliquen els serveis dins el territori. 
 

 Percentatge de treballadors residents al territori / total de la plantilla (2.9) 

  

 

En la mateixa línia de proximitat també augmenten els treballadors residents al territori.  



Educ’art serveis educatius i culturals S.L     
 

 
21 

 

EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L realitza tasques d’educació en diferents punts de la 

geografia catalana i en la selecció dels treballadors, prima la proximitat territorial amb l’equipament a 

on es treballa. La constant, com es veu al gràfic, és l’assentament de treballadors del territori.  

 

Gestió empresarial  

 

 Existència formal de declaració de missió de l’organització (3.1) 

La missió de l’organització és oferir serveis educatius, d’informació i de gestió en l’àmbit de la 

cultura i el patrimoni cultural i l’educació, produint, desenvolupant i executant els continguts per a 

un públic escolar i adult, amb l’objectiu de comunicar, potenciar la creativitat, la capacitat crítica i 

de plaer estètic del fet artístic i cultural, ampliant així l’accés a la cultura i a les seves expressions a 

tot tipus de públic.  

Aquesta missió figura en tots els documents interns i externs que expliquen i difonen l’empresa: 

apareix en el Currículum empresarial, a la pàgina web i a altres presentacions (power points) per a 

explicar l’empresa en diferents formacions.  

 Existència formal d’un pla estratègic i fixació d’objectius a curt i llarg termini (3.2) 

A partir de la primera Memòria de sostenibilitat de l’any 2010, el pla d’empresa i la fixació 

d’objectius es regeix per aquest document, esdevenint la Memòria l’eina de planificació i revisió 

d’objectius.  

Els objectius generals estan especificats i coneguts per tots/es en els diferents documents que 

defineixen l’empresa així com els objectius específics.  

Objectius generals:  

- Potenciar la cultura com a eina educativa 

- Contribuir a l’educació artístico-cultural de la societat, mitjançant projectes educatius i 

comunicatius per tal de transmetre les possibilitats educatives i formatives de les expressions 

culturals 

- Fer accessible la cultura, el seu gaudi, com un dret humà fonamental 

- Comunicar la cultura i l’art de manera educativa 

- Potenciar la creativitat, la capacitat crítica i el plaer estètic 

- Informar sobre el patrimoni natural i cultural d’un territori de manera coherent, amb gran 

coneixement global i satisfactòriament per l’usuari 

- Fer viure l’experiència del coneixement del patrimoni cultural i natural d’un territori a un públic 

turístic a través d’experiències culturals i a través del merxandatge de productes locals. 

- Dotar de continguts rigorosos així com de diferents eines d’interpretació la informació del 

patrimoni cultural i la cultura en general, a través de suports i eines de divulgació diverses, des 

de guies didàctiques a museus. 

- Vincular la gestió del patrimoni a la difusió del mateix a través d’activitats pensades per a tots 

els públics, al públic universal, amb alt contingut rigorós i de valor històric així com interpretatiu 

i de gaudí del patrimoni i la cultura. 
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Objectius específics:  

- Dissenyar i executar tot el procés de comunicació d’un fons museològic o patrimonial a tot el 

públic potencialment interessat en visitar-lo, des del projecte fins a al seva execució d’acord 

amb els criteris de l’organització per a qui treballem, a través de diferents models de gestió, 

informació, disseny de servei educatiu i/o execució del Servei. 

- Vincular les propostes educatives en el marc del currículum escolar per tal de relacionar 

l’aprenentatge històric-artístic amb el seu aprenentatge formal. 

- Establir nivells de comunicació d’acord amb el tipus de públic, les seves capacitats, necessitats, 

motivacions i desitjos per tal d’oferir una experiència rica, lúdica i formativa al visitant. 

- Comunicar els valors del patrimoni cultural i natural d’un territori, fent èmfasis als valors de 

sostenibilitat i protecció al medi ambient, a les conductes respectuoses amb l’entorn, amb un 

màxim de rigor, coneixement de l’entorn i motivació per part de qui difon i a qui va dirigida la 

informació.  

- Comunicar aquests valors de manera diversa: atenció al visitant, visites i experiències, material 

didàctic, merxandatge de producte local. 

- Incidir en l’educació no formal, al llarg de la vida, de totes les persones, per tal de potenciar les 

competències del saber: saber, saber ser, saber fer, saber estar, saber actuar per transformar la 

societat.  

 

 Existència de processos de planificació i gestió pressupostària (3.3) 
 
El programa de comptabilitat de Informàtica 3 (Conta3 de comptabilitat i el Gesco de facturació) 
tenen per objectiu la gestió general de la facturació. Pel que fa una planificació pressupostària, es 
disposa d’un document excel, que permet treballar cada servei com un projecte independent i 
repercutint els costos de l’empresa en tot i cada un dels diferents serveis que es tenen previstos 
d’executar.  Aquest excel s’actualitza de manera que es van revisant si la previsió ha estat una 
realitat i es va ajustant la planificació d’acord avança l’any.  
 

 Existència d’indicadors sobre variables que afectin estratègicament l’organització (3.4) 

Les variables que poden afectar a l’organització són variables internes que afecten sobretot en el 

càlcul d’hores a desenvolupar un servei i/o projecte (treballar més hores del previst) o en la demora 

en el pagament per part de l’administració pública (canvia molt el pagament a 30, 60 o 90 dies) així 

com indicadors econòmics a un nivell més global d’evolució de l’economia catalana i espanyola o 

mundial (en el cas de la crisi pandèmica).  

 Existència d’una sistemàtica d’anàlisis de costos per producte o servei (3.5) 

El càlcul es fa a partir de la identificació de centres de cost (1 servei= 1 cost). Es calculen les hores 

dels treballadors, el cost d’aquestes, el cost estructural de l’empresa i el que resta, en tots i cada un 

dels diferents costos, de manera que són interdependents de cares al resultat final però 

s’interconnecten a l’hora de costejar els costos fixes.  Pels projectes més puntuals, s’imputa el cost 

de les hores destinades a la seva creació i /o execució i també s’hi aplica el % de costos fixes, 

variables i el marge restant que en queda. En cas que no quedi marge, tot i que s’imputa menys 

hores per a realitzar el projecte (variable poc factible) s’identifica que cal un nou projecte equilibrar 

els resultats.  
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 Coneixement de les empreses competidores i la seva importància dins el mercat (3.6)  

L’any 2017 es va encarregar un document: “Pla d’expansió educArt 2017” vam disposar d’una dada: 

educArt gestiona el  22,75% de l’oferta de recursos educatius de la demarcació de Girona vinculats 

al patrimoni
i1

 amb un llistat exhaustiu d’empreses competidores. 

Durant el 2018 es van perdre alguns serveis, reduint aquest percentatges d’incidència a la província. 

El 2019 i 2020 han estat anys de retenció i poca competència, anys interns de reestructuració i 

demanar ajudes econòmiques identificant les empreses competidores les mateixes casuístiques 

globals que afectaven també a educArt. 

 Identificació dels punts forts i els punts febles de la competència i els factors que ens 
diferencien (3.7)   
 

Punts forts 

- Experiència en el sector d’educació i museus i serveis d’atenció al públic en Oficines de Turisme 

i gestió de botigues d’equipaments turístics i culturals. A més qualitat validada tant pels 

professionals que treballen i han treballat amb educArt com pel sector (clients) que ens 

contracta, per recorregut, per permanència i per experiència. 

- Especialització en continguts museològics i artístics des d’una visió ample de la gestió cultural. 

- Coneixements en gestió cultural, en gestió d’equipaments culturals, turístics i educatius, 

element complementari a la tasca d’educació en museus i en la relació entre cultura i educació  

- Coneixements en gestió turística, en tant en gestió d’equipaments com de botigues de 

marxandatge vinculades estretament al lloc o territori des d’on s’opera.  

- Equip format, qualificat i amb alt nivell d’idiomes. 

- Empresa amb un alt índex de tolerància i adaptabilitat als moments econòmics complexes. 

- Empresa de creixement lent i contingut i per tant segura en la seva gestió i permanència en el 

mercat, amb les oscil·lacions lògiques que té i que també li afecten. 

- Elasticitat de productes educatius transformables en diferents formats i per a diferents públics. 

- Fidelització dels clients que significa automàticament alta satisfacció amb els serveis que 

oferim. 

- Adaptació del Know-how de l’empresa al sector turístic, dotant d’alt valor de coneixements i 

continguts l’experiència turística. 

Punts febles 
 

- Necessitat de definir un quadre de comandament imputant costos i ingressos per línia de 

negoci, que permeti pendre decisions més autònomes segons la línia de negoci o no-negoci. 

- Manca d’una línia de comandament intermig amb funcions de coordinació dels centres, amb 

capacitat de prendre decisions de forma més autònoma i per a deslliurar a la línia de direcció 

estratègica de l’empresa a la persona que l’ha d’assumir. 

- Desplegament lent de la línia de serveis al turisme, sobretot pel que fa  la comercialització 

activa, i no passiva, del producte, fet que no permet consolidar aquest àmbit de treball 

- Falta una política comercial que respongui a les estratègies de l’empresa a consolidar vells 

clients i cercar-ne de nous. 

- Faltaria apoderar a les persones responsables de cada línia de treball perquè executin aquesta 

funció comercial “in situ” i en relació a cada equipament i les seves característiques.  

                                                                 
1
 Font: Pla d’expansió de educArt 2017.  Joan Pluma.  

 



Educ’art serveis educatius i culturals S.L     
 

 
24 

 

- Poca innovació pel que fa als suports i als mitjans educatius i que pot ser una desavantatge 

competitiu de cares a la incorporació de tecnologies digitals, tant per la licitació en concursos 

com per l’actualització dels serveis d’interpretació en els equipaments en els que ja treballem. 

- Manca certa estratègia de definició d’un pla de creixement a tres anys vista, pel que fa als 

àmbits a on es vol desplegar l’activitat futura així com pel que fa al model organitzatiu i 

finançament de la seva estructura i recursos.  

- Manca tota la línia de comunicació, una persona dins l’equip que la coordini, en relació a tota la 

trajectòria de educArt així com en relació a tota l’oferta d’activitats que es realitzen en els 

diferents equipaments en els que operem. 

Factors de diferència 

- Treball especialitzat basat en criteris de qualitat  i amb molts anys d’experiència.  

- Fidelització de clients i satisfacció del servei que oferim fet que a través del factor 

“recomanació”, ens aporta a conèixer nous clients i nous encàrrecs. 

- Coneixement profund del territori a nivell dels continguts específics així com dels agents 

culturals, educatius i turístics que hi treballen i les relacions que s’hi estableixen. 

- Facilitat de vincular i entrellaçar el territori a partir dels agents que hi operen, ampliant així 

l’àmbit sectorial d’incidència. 

- Gran capacitat de resistència als canvis i de continuïtat en el treball tot i les adversitats.  

 

Sistemes de gestió 

 

 Existència de processos que garanteixin la qualitat dels productes o serveis (4.1) 

Es mantenen els mateixos sistemes de processos que garanteixen la qualitat dels productes i serveis 

de EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L 

1-Enquestes 

Existeix sistematitzat un sistema d’enquestes de satisfacció per part dels visitants, usuaris de les 

visites i serveis educatius.  Són enquestes que normalment venen dissenyades pels equipaments 

pels qui treballem, que les assumim com a pròpies, o bé les dissenyem i personalitzem per 

l’equipament que estiguem gestionant (Oficina de Turisme d’Olot), per a l’avaluació del servei 

prestat pel client en concret així com per a l’auto-avaluació. Tenen un alt caràcter de rigorositat, 

sobretot pel que fa a les valoracions negatives.   

2-Reunions 

A nivell intern, el procediment pel qual identifiquem la qualitat dels productes és a través de les 

reunions establertes. En els darrers anys s’espaien més en el temps essent, mensuals, trimestrals i 

bianuals i el dia a dia es gestiona més en la immediatesa. 

Aquestes poden ser de caire  general, quan es tracten de serveis generals o bé específiques quan es 

tracten de serveis concrets. Es realitzen entre l’equip de direcció i la coordinació del servei en 

concret, de forma puntual, així com també com una reunió amb els educadors/es del servei per tal 

de sentir-se escoltats i vinculats. 
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D’aquesta manera s’actualitzen els continguts, els serveis a donar, es parlen dels problemes reals 

que apareixen al dia a dia i s’intenten corregir amb mesures que es decideixen a la reunió.  

L’acta de la reunió fa palès els acords que s’han pres, qui és el responsable d’executar-los i un 

calendari.  

3-Valoracions del client 

Anualment es passen les memòries de l’activitat al client, fet que també permet un control i 

verificació de la qualitat del servei. 

Encara però no s’ha dissenyat el mecanisme perquè, en el lliurament de projectes, hi hagi per part 

del client una avaluació i un seguiment de la seva implementació amb coneixement per part de 

l’empresa. Aquesta es dona per fet quan el servei és renovat i per tant la satisfacció en el servei hi 

és. 

 Existència de sistemes de control i registres dels resultats que garanteixin la traçabilitat 
dels productes i/o serveis (4.2) 

La traçabilitat del producte es calcula en base al número d’hores previstes i dedicades a cada 

projecte/servei i per fases en què es treballa.  Es recull en un diagrama de GANT i/o calendari excel.   

No es fa servir un programa pel càlcul d’hores així com de resultats de les accions, un sistema on-

line que permetés un control en directe. Només es fa servir el programa I_Accessos que permet 

registrar les hores (d’acord a la Llei de contractació) un cop executades i no pas en el format de 

planificació prèvia. 

Si existeix un treball per projectes pel que fa a la traçabilitat del calendari i també, incorporant al 

calendari generat pel Diagrama de Gant, s’afegeixen diferents fases de validació del producte per 

part de client i per tant d’avaluació del mateix en les seves diferents fases.  

 

Màrqueting responsable 

 

 Existència de mecanismes que assegurin la transparència, veracitat i fiabilitat de les 
accions comercials i de màrqueting (5.1) 

Existeix un pla de màrqueting i de comunicació, conegut per part de tot l’equip humà que treballa 

en els diferents equipaments i sobretot aplicat per part del coordinador/a del servei. 

Existeix la pàgina web ShopIBotiga.com que és la Botiga Online de la Oficina de Turisme, que 

permet identificar amb transparència, veracitat i fiabilitat les accions comercials d’aquest 

establiment. 

El logotip de la CETS apareix en la part inferior de la pàgina web, com a logotip de màrqueting 

responsable que l’empresa té. 
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Tecnologies de la informació i la comunicació  

 

 Percentatge de recursos destinats a TIC / total inversió de l’empresa (6.1) 

El %de la inversió de l’empresa en recursos destinats a TIC durant aquests 2 últims anys ha estat  

 

 

Es fa evident la davallada d’inversió en TIC degut a la dificultat econòmica per la que l’empresa ha 

passat, essent les inversions el darrer escull a considerar. 

 Percentatge de persones treballadores que utilitzen TIC / total plantilla (6.2) 
 

   
 

Es manté el percentatge, només hi ha un lleuger descens perquè el número de treballadors també 

ha baixat. Però la proporció és la mateixa els dos anys en relació al total de la plantilla. 
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 Tipologia de les TIC utilitzades per l’organització (6.3) 

L’organització utilitza bàsicament ordinadors, internet, correu electrònic i treball en xarxa per a 

elaborar els seus productes i serveis, així com també l’IPAD com a eina d’interpretació i d’elaboració 

d’activitats i/o jocs.  

Pel control administratiu, s’utilitza un programa de facturació (Gesco) i un altre de comptabilitat 

(Conta3) d’Informàtica 3, que també s’utilitzen a les botigues de la Ciutadella de Roses i el Castell de 

la Trinitat i de l’Oficina de Turisme d’Olot.   

S’utilitzen els programes del paquet Office. Dins de l’Office, s’utilitzen les fulles d’excel per les dades 

de contacte i el càlcul de costos; s’utilitza el programa word per presentar projectes escrits, el 

power point per a presentacions puntuals i el Google Calendar per a la planificació i calendarització 

del personal en el seu lloc de treball diari.  

El correu electrònic és una de les eines més importants de feina i també els telèfons mòbils, i el 

Whatsupp. També l’internet com a eina  de recerca i documentació així com la gestió de pàgines 

web (pàgina web oficial, pàgina web de la Botiga Online i pàgina web del Consell dels Infants, 

d’acord a diferents plataformes de gestió).  

S’utilitza el telèfon mòbil com a eina de comunicació a les XXSS i programes d’edició de cartells i 

fotografies (Canva, Print..). 

Finalment s’han incorporat les web-cam per a tot el que té a veure en formació on-line, en reunions 

on-line i teletreball (Zoom, Meet, Microsoft Teams...). 

 Percentatge de persones treballadores formades en TIC / total plantilla (6.4) 
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En els dos darrers anys el % de cursos de formació en TIC ha augmentat degut a la pandèmia i a les 

eines que s’han ofert en el teletreball i la comunicació digital així com les xarxes socials. 

Els treballadors/es estan formats en les TIC i en fan un ús un 90% durant la seva tasca.  

 

Innovació 

 
 Percentatge de recursos destinats a innovació / total inversió de l’empresa (7.1) 

 
Percentatge adaptat al funcionament d’una empresa de serveis que requereix d’innovació constant 
i generació de nous productes. Un 91,93% representa la gestió per a la innovació de productes.  
 
Innovació de producte: Un 19,00% dels productes d’educ’art han estat nous. Per a aquests nous 
productes que qualifiquem d’innovació s’han destinat 5.982 € en hores de diferents persones (25% 
d’hores de sou de la persona responsable de projectes i del 15% d’hores de sou d’una coordinadora 
de serveis).  
 

 Nous productes o serveis ofertats en el mercat (7.2) 
 

1. Consell dels Infants d’Olot. 

2. Botiga de la Vall de Núria 

3. La Motxilla de la Faràndula 

4. Maleta pedagògica “Vides a l’Exili” 

5. Recurs virtual “Missió MUME” 

6. Recurs virtual “Stranger Roses” 

7. Recurs virtual “El conte digital d’en Gromec” 
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8. Recurs virtual “La llegenda de la Cabra d’Or” 

9. Recurs virtual “En Pere va volar” 

10. Recurs virtual “La Rosa molinet” 

11. Recurs virtual “Maraques sonores a la Ciutadella” 

12. Recurs virtual “Fem un vitrall de la Catedral de Girona” 

13. Pla director del Projecte educatiu del MOLL (Museu Obert de Lloret) 

14. Pla director del Projecte educatiu del Terracotta Museu 

15. Concepció i realització d’espais escenogràfics i videos de 10 municipis (Projet Patrim@t) 

16. Màster de Gestión Cultural. Gestión del Patrimonio Cultural. 

17. Dossier de l’Espai Museístic de les cingleres basàltiques de Sant Joan les Fonts  

18. Dossier de l’Espai Museístic de les cingleres basàltiques de Castellfollit de la Roca  

19. El volcà Croscat. Guia cultural. Guia del PNZVG 

 

 Nous processos definits i/o implantats a l’organització (7.3) 

En l’adequació a la realitat econòmica d’aquests dos anys s’han implantat 2 processos que tenen a veure 

amb la resistència econòmica de l’empresa i el manteniment de la plantilla de treballadors, a partir de 

les opcions que s’han donat des de l’administració pública:   

1-Subvencions públiques, d’equipaments públics per a tal de pal·liar el descens d’ingressos:     

1.1) Ajuntament d’Olot  

1.2) Ajuntament de Roses 

1.3) Generalitat de Catalunya 

1.4) Diputació de Girona 

 

2-Identificació dels treballadors en situació de  ERTE: 

10 treballadors 

 

3- Projectes de consultoria relatius a la nova afiliació a la PIMEC (Patronal que representa les micro, 

petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya) a través del programa d’ajuts i rescat empresarial: 

Pla de Viabilitat Empresarial. 
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Objectius i/o accions de millora en l’àmbit econòmic  

Objectius plantejats a final del 2018, per aconseguir durant el 2019 i 2020: 

- Continuar amb l’estratègia empresarial amb una orientació de millora de marges  i resultats, 

objectiu que s’ha continuat. 

- Concentració en concursos estratègics que consolidin l’empresa i expansió cap a sectors que es 

puguin gestionar amb mitjans propis ordinaris, objectiu que s’ha tingut en compte tot i que no 

hi ha hagut licitacions públiques en aquests dos anys.  

Objectius plantejats però no realitzats: 

- Definir un pla estratègic pels pròxims 3-5 anys (2019-2021) no s’ha assolit 

- Mantenir la despesa salarial respecte a la facturació 

- Mantenir i incrementar la facturació anual i evitar pèrdues en projectes nous 

- Treballar a partir del quadre de comandament d’assignació de costos (materials i d’hores) a 

cada tipologia de servei i per a la l’elaboració de pressupostos vinculats a nous projectes. 



Educ’art serveis educatius i culturals S.L     
 

 
31 

 

 

3. VECTOR AMBIENTAL 

Política ambiental  

 

 Existència d’una política ambiental i descripció dels impactes més significatius de l’activitat 
(8.1) 
 
Com a política ambiental,  el compromís  de EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L 
amb el medi ambient i la seva voluntat de respectar-lo en el disseny, la producció i la distribució 
dels seus productes i serveis, es concreta en el document “Bones pràctiques ambientals per a les 
activitats” que es redactà en l’acreditació de la CETS l’any 2009 i que conté aquests 3 punts:  
 
- Informació  referent a la llei de protecció del PNZVG i la normativa en l’ús públic 
- Informació i ús dels recursos educatius (fulletons i material d’informació) així com senders i vies 

alternatives per caminar en les activitats que hi desenvolupem 
- Informació dels criteris de les empreses col·laboradores del PNZVG 
 
Pel que fa a les bones pràctiques ambientals a la oficina, redactades en el document “Bones 
pràctiques ambientals per a l’oficina”, que es redactà en l’acreditació de la CETS l’any 2009, es 
destaca: 
 

Mantenir les instal·lacions del despatx en condicions 
- Fer un ús responsable del paper a través del seu reciclatge per a impressió, reciclatge per a la 

recollida selectiva i un ús acurat de les impressions 
- Adequar la il·luminació del despatx i de la calefacció a través de la il·luminació per zones de 

treball i amb l’ús de dues estufes per a la calefacció 
- Fer recollida selectiva de deixalles (paper, plàstic, orgànic, tòners i piles). 
 
Pel que fa als impactes d’aquesta política ambiental es poden mesurar en : 
 
- La difusió del treball en un espai protegit, el PNZVG i de les característiques de les empreses 

col·laboradores del parc acreditades pel títol de guia, per la CETS i com a entitat col·laboradora 
- La disminució de consum de paper 
- La disminució de residus en el despatx i la seva necessària selecció  

- La disminució en la factura de llum 
 

Gestió de l’aigua  

 

 Metres cúbics d’aigua consumida / unitat de producció (9.1) 

Pel tipus d’activitat de EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L es pot considerar que el 

consum d’aigua és menor al consum domèstic, de manera que no es comptabilitza aquest 

indicador.  
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 Mesures d’estalvi d’aigua aplicades (9.2)     

Encara que tinguem molt poc consum d’aigua, es poden aplicar mesures d’estalvi d’aigua, com és 

obrir i tancar l’aixeta el necessari. No es preveu però, per la poca despesa d’aigua, d’aplicar altres 

mesures com  polsadors en lloc d’aixetes o cisternes de doble descàrrega.  

 

Gestió de residus 

 

 Separació en origen dels residus i gestió d’aquests amb gestors autoritzats (10.2) 

Es generen els següents residus:  paper, plàstic, tòners de tinta i piles.  Aquests residus es 

classifiquen en contenidors diferents: 

Cartrons (dilluns, dimecres i divendres es baixen al carrer per a la seva recol·lecció selectiva). 

Caixa pel paper (quan està plena ho reciclem nosaltres mateixos). 

Caixa pel plàstic (quan està plena ho reciclem nosaltres mateixos). 

Caixa pels tòners (una empresa Officeservice ens recull els toners quan la caixa està plena) . 

Capsa per les piles (quan està plena ho reciclem nosaltres mateixos)  

 Quantitat de residus generats per tipus i destins (10.3) 

             

La tendència pel que fa a la tipologia de residu com pel que fa al % es manté igual en els 2 anys, essent 
el paper el que suposa major residus generats així com disminuint el plàstic.  

 Actuacions realitzades per reduir el volum de residus generats i valoritzar-los (10.4) 

Les actuacions realitzades per a reduir el volum de residus generats per l’activitat en l’organització 

com és la seva minimització i valoració, es centren en el document “Bones pràctiques ambientals 

per a l’oficina” que pertany als compromisos de EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L 

amb la CETS.  
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Gestió de l’energia  

 

 Consum d’energia / unitat de producció (13.1) 

Pel tipus d’activitat de EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L es pot considerar que el 

consum d’energia és menor al consum domèstic, de manera que no es comptabilitza aquest 

indicador.  

 Actuacions realitzades per minimitzar el consum d’energia (13.2) 

Es divideix la il·luminació del despatx per zones (2) de manera que s’utilitza la llum de manera 

selectiva d’acord a la zona a on es treballa. Durant els mesos de més lluminositat (abril-setembre) 

la llum gairebé no s’obre ja que el despatx és molt lluminós gràcies als grans finestrals que té 

oberts a un cel obert, a sobre del pàrquing, pel qual hi penetra molta llum o pel carrer Antoni 

Llopis.   

Contaminació de l’aire  

 

 Iniciatives per reduir les emissions atmosfèriques i reduccions assolides (15.3) 
 
Aquests indicadors no afecten a l’activitat de l’empresa. La contaminació que pot produir la tasca 
de EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L és la produïda per les emissions de CO2 dels 
trasllats en cotxe als llocs de treball.   
 
Pel tipus de feina és molt difícil el trasllat en transport públic ja que les visites són en horaris 
variables i mai són els mateixos. Sempre que es produeix una visita en un centre obliga al 
desplaçament d’una o més d’una persona treballadora.  
 
Aquests 2 anys al tancar-se completament els centres patrimonials, prioritzar el teletreball i no 
poder fer visites, el desplaçament motoritzat ha estat inexistent i per tant també les emissions de 
Co2.  
 
Les reunions es fan en format Zoom i els trasllats per a reunions han estat quasi imperceptibles.   
 

Integració ambiental de les persones treballadores  

 

 Participació del personal: nombre de reunions per formar-los i informar-los al respecte 
(16.1) 

Cada any es dedica una reunió informativa als treballadors sobre els manuals de bones pràctiques 

ambientals a l’oficina i bones pràctiques ambientals per a les activitats que apareixen en els 

compromisos de EDUC’ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L en l’àmbit ambiental de la Carta 

Europea de Turisme Sostenible, sobretot pels que treballen a la Garrotxa i a la Oficina de Turisme 

d’Olot.   
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Innovació ambiental  

 

 Nombre d’actuacions de millora implementades per reduir la repercussió de l’empresa en 
el medi ambient (17.1) 

El compromís d’EDUC’ART S.L amb el medi ambient i la seva voluntat de respectar-lo en el disseny, 

la producció i la distribució dels seus productes i serveis, es concreta en el document “Bones 

pràctiques ambientals per a les activitats” i en el document “Bones practiques ambientals per a 

l’oficina” que es redactaren per a l’acreditació el 2009 de la CETS.    

A part d’aquest document no existeix cap altre document que permeti calcular l’impacte de les 

millores implementades per l’empresa per reduir la seva repercussió al medi ambient.  

 Percentatge d’inversions en matèria ambiental / total inversions (17.2) 

Ha augmentat, respecte l'any anterior, el nivell de  despesa de  amb empreses que tenen algun 

tipus d’acreditació per treballar de manera respectuosa amb el medi ambient degut a ser 

proveïdors de la I_Botiga de l’Oficina de Turisme.   

 

Integració de l’entorn  

 

 Ubicació de l’empresa en un entorn adequat per desenvolupar la seva activitat (18.1) 

EDUC’ART S.L realitza la seva activitat de gestió a l’oficina situada al carrer Antoni Llopis, número 6.  

Aquesta ubicació, en relació al POUM és la idònia per a realitzar aquest tipus d’activitat, de gestió i 

control dels serveis, així com d’espai de reunió i intercanvi professional amb altres empreses 

dedicades a l’educació ambiental i al turisme.  

 

Objectius i/o accions de millora en l’àmbit ambiental  

- Dissenyar un  document i uns indicadors que permetin anotar l’estalvi de lloguer d’un cotxe 

elèctric amb SOM MOBILITAT, quan s’acabin les restriccions pandèmiques i els indicadors 

d’emissions de CO2 a partir dels KM que fan els treballadors anualment, per disposar de la 

dada.  

- Continuar donant les enquestes de satisfacció dels visitants, una pregunta en relació a si 

identifiquen el territori, la Garrotxa, en un espai sostenible.  

 

 

 

 



Educ’art serveis educatius i culturals S.L     
 

 
35 

 

4. VECTOR SOCIAL  

Grups d’interès  

 

 Definició d’un mapa dels grups d’interès de l’organització (20.1), dels fluxos relacionals 
existents entre l’organització i els grups d’interès (20.2) i existència d’una sistemàtica de 
valoració de la satisfacció dels grups d’interès ( 20.3) 
 

GRUPS D'INTERÈS FLUXOS RELACIONALS 
SISTEMÀTICA DE 
VALORACIÓ 

Clients 

Contractes 
Renovació contracte, 
fitxes d'avaluació  i 
memòria anual 

Directe 
Actes de les reunions 
dels serveis i trucades 

Indirecte 
Prescriptors per a nous 
serveis 

Proveïdors 

Contractes 
Revisió anual de preus 
de mercat 

Autònoms 
Factures i pressupostos 
presentats 

Puntuals 
Factures i pressupostos 
presentats 

Treballadors 

Contracte 

Actes de les reunions 
generals, reunions de 
coordinació i reunions 
d’equipaments i/o 
serveis  

Autònoms 
Actes de les reunions 
generals 

 
 
 

Un dels objectius de cares al 2020, era dissenyar un  fulletó-resum de la Memòria, per tal d’enviar-lo 

primer als Grups d’Interès i després compartir-ho a la Memòria de Sostenibilitat i també coincidint el 

2020, amb la renovació de la CETS, i per tant un sol document que pugui explicar ambdues coses. No 

s’ha fet per la situació pandèmica, no s’ha prioritzat aquesta actuació. L’acte de lliurament de 

l’acreditació de la CETS tampoc va poder-se fer públic fet que va minimitzar la seva repercussió en la 

comunicació. 
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Condicions sociolaborals dels treballadors i les treballadores  

 

 Percentatge de personal amb contracte fix / total plantilla (21.1) i amb contracte temporal 
(21.2) 
 

0

10,35

12,79

10,35

0

2

4
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8
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14

Coordinadors/es Monitors/es

Categoria A Categoria B

Sou mig/hora homes    
 

 
 
 
Respecte l’any anterior ha augmentat la contractació pel que fa al personal fix i disminuït la 
contractació del personal temporal. 
 

 Relació entre el salari més baix i el salari més alt (21.3) 

 

L’índex de diferència salarial del preu/hora és de 1,23 tant el 2019 com el 2020, disminuint 

lleugerament en relació al 2018.  

 

 Existència d’igualtat salarial dona / home per a una mateixa categoria professional (21.4) 
 
Per a una mateixa categoria salarial, no hi ha diferències entre homes i dones.  La diferència de sou 
és en relació a les categories laborals:  coordinador/a versus monitor/a, essent una diferència de 
2,44€/hora.  
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 Índex de permanència del personal a l’empresa (21.5) 

Aquest índex de permanència es calcula fent la mitjana dels anys d’antiguitat dels treballadors en 

relació al número de treballadors per any.  Aquest índex de permanència va baixant respecte als 

anys anteriors perquè, més enllà del personal fixe, es van contractat treballadors/es durant els 

mesos d’estiu, amb contractes temporals, fent que aquest es mantingui al 0,04%.  

 Nombre de baixes voluntàries i/o acomiadaments / total plantilla (21.6) 

Al 2020 es van produir 4 baixes voluntàries de la plantilla que suposa un 20%.  

 Nombre de queixes registrades per la plantilla i nombre de respostes donades. Índex de 
reacció  (21.10) 

 
Cap queixa. 

 

 Inversió i despesa per persona en temes de salut, higiene en el treball i ergonomia més 
enllà de la llei  (21.12) 
 
S’ha invertit de mitjana 21,03€ per treballador, segons marca la llei.  Més enllà no ha realitzat cap 
altra despesa. 
 

 

 Existència de mesures per a una millor organització del temps  (21.16) 

Cada mes cada treballador enviar a comptabilitat un quadre EXCEL amb el total d’hores de servei i 

de desplaçaments.  El coordinador/a de cada servei el revisa setmanalment i avisa a direcció si s’han 

de posar o treure hores d’acord al contracte del treballador/a (en cas que no sigui a JC). 

El que es té en compte és que a final de mes el treballador hagi fet el mínim d’hores assignades per 

contracte i s’hagin tingut en compte les seves necessitats personals i les corresponents hores de 

descans.  

El quadre excel es contraposa al Plànning que Direcció fa al Google Calendar per corroborar que són 

les hores correctes.  

 Existència  d’un acord/conveni entre l’organització i les persones treballadores que reculli 
les condicions sociolaborals  (21.17) 

Existeix un document de referència per tots els treballadors que és l’Estatut dels Treballadors d’una 

banda i el Conveni d’ensenyament d’educació en el lleure,  conveni amb el qual ens regim havent 

canviat de conveni de l’ensenyament privat a aquest, ja que és al conveni que la majoria 

d’empreses de serveis tenen en compte. .  

D’altra banda existeix un document intern sobre aspectes més concrets i específics de la tasca 

habitual, que té en compte:  pagament de quilometratge, compensació d’hores, dies de descans 

laboral, vacances i altres aspectes organitzacionals de l’empresa.  
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Participació de les persones treballadores  

 

 Nombre de reunions de caràcter informatiu amb les persones treballadores de l’empresa 
(22.1)   

SERVEIS: 

Reunió mensual: direcció i coordinació de cada servei 

Reunió setmanal: coordinació de cada servei i equip del servei 

Reunió bianual: tot l’equip 

De totes les reunions es fa ordre del dia i acta. De les reunions per serveis i/o projectes vinculades  a 

temes concrets, no sempre es fa ordre del dia ni acta doncs tenen un caràcter molt pràctic ja que es 

fan per a solucionar problemes puntuals dels serveis, calendaris dels projectes, malgrat si és 

necessari, es redacta un document. 

DIRECCIÓ: 

Reunió setmanal: despatx 

Reunió mensual: despatx i administració comptable  

Es fa una reunió setmanal amb l’equip de direcció i administració i una reunió mensual més llarga 

de valoració del mes, tant a nivell comptable com de planificació estratègica a curt termini.  A mig 

any es fa una reunió de seguiment estratègic a mig termini i llarg termini. 

 

 Nombre de persones treballadores que participen en processos de consulta i recollida 
d’idees (22.2) 

      

Aquest percentatge fa referència sobretot a direcció, gerència i a l’equip de coordinadors/es de 

serveis pel que fa als processos sistematitzats de recollida d’idees, mantenint el número de 

percentatge en els 2 anys. 
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 Accions per promoure la participació, la consulta i la negociació amb el personal en 
l’organització de l’empresa (22.3)   

Es dedica una de les reunions específicament per a la participació en noves idees, productes i 

serveis de l’empresa generalment programada pel mes de gener-febrer, per tal de preparar la 

temporada escolar (pròxim curs) i el mes de juny, quan s’acaba el curs escolar per tal de preparar la 

temporada d’estiu.   

La negociació amb el personal de l’organització es gestiona de manera més interna i individualitzada 

generant un espai de confiança per a qualsevol problema o suggeriment que pugui sorgir. La figura 

del la coordinador/a del servei, té una funció canalitzadora, sense exceptuar la relació directe amb 

l’empresa, com a canal de comunicació.  

 Grau de participació de les persones treballadores en la titularitat de l’empresa (22.4) 

La titularitat de l’empresa es  1 sòcia  

 Grau de participació de la plantilla en els dividends de l’empresa (22.5) 

L’empresa mai ha presentat uns beneficis molt elevats, i en el cas que existeixi un exercici econòmic 

corresponent a benefici, aquest es deixa a l’empresa per comú acord i per inversions futures o per 

un sentit de tranquil·litat en tresoreria. 

Igualtat d’oportunitats  

 

 Percentatge de contractacions amb discriminació positiva a col·lectius desafavorits / 
contractacions anuals (23.2) 
 
Dins el servei de gestió de la Ciutadella de Roses, s’ha contractat un servei de vigilància a través de 
l’empresa FADIR realitzat íntegrament amb persones amb discapacitats psíquiques i físiques i que 
del total de la contractació representa un 5%.  
 

 Percentatge de contractes a jornada parcial  / contractacions anuals (23.3) 

           

Augmenta la contractació a Jornada Complerta, degut a l’estabilitat dels menys llocs en el que es 

treballa però l’augment d’hores en aquests equipaments. 
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 Existència de contractes amb empreses i entitats d’inserció laboral (23.4) 

Existeix un conveni de col·laboració amb FADIR (Fundació Ajuda al Discapacitat –Roses) entitat 

d’inserció laboral de Roses pel servei de vigilància a la Ciutadella de Roses, que incorpora a 2 

treballadors subcontractats en Jornada completa tot l’any i que suposa 15% de la despesa per a la 

realització del servei concessionat a la Ciutadella de Roses. 

 Percentatge d’homes i dones dins la plantilla (23.5) 
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Plantilla 2010 Plantilla 2011 Plantilla 2012 Plantilla 2013 Plantilla 2014 Plantilla 2015 Plantilla 2016 Plantilla 2017

Dones

Homes  

Els percentatges es mantenen molt similars d’un any a l’altre, amb predonomini de dones. La 

participació d’homes oscila pero es va matenin.  

 Percentatge de llocs de responsabilitat ocupats per dones/ total de llocs de responsabilitat 
(23.6) 
 
En el 85% dels llocs de responsabilitat hi ha dones. 

 

Formació de les persones treballadores  

 

 Inversió destinada a la formació laboral (24.1) 

Es van un 33% de sous per a la formació externa del personal durant l’any 2019. Una part de la  

formació ha estat gratuïta, sobretot el 2020, arran de la pandèmia i l’accés sense restriccions a les 

formacions. 
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 Percentatge de personal format en els darrers anys / total plantilla (24.2) 
 
El percentatge de personal format del total de l’equip acostuma a oscil·lar el 13,5% de la plantilla. 

 

 Existència d’un pla de formació i d’una metodologia d’avaluació de la formació (24.3) 

Es realitzen cursos vinculats al màrqueting, a la comunicació i a la comercialització de productes 

turístics i culturals, tant del sector turístic (turisme cultural) com del cultural (gestió cultural).  

També cursos i seminaris empresarials de gestió econòmica i financera, proposats des del Institut 

de Promoció de la Ciutat d’Olot i la FES  en el que es posa èmfasis, mitjançant diferents programes, 

a la emprenedoria i al sector de les petites i mitjanes empreses, tant pel que fa a la part 

administrativa-comptable, com en la direcció d’equips, lideratge i tractament de conflictes a nivell 

de recursos humans, així com en la gestió del temps.  

També es continua l’aposta per cursos que tenen a veure amb les TIC, com la relació entre els 

museus i la gamificació i també les TIC com a eines per a la gestió interna i comunicació, com són les 

xarxes socials tant presents avui en dia. En aquest punt s’hi ha fet especial èmfasis. 

Es continua en la línia de formació pel que fa a les trobades anuals de les empreses acreditades amb 

la CETS i que organitzen des de Turisme Garrotxa. .  

Es continua la una nova línia de formació que vincula l’educació i l’exili a través dels diferents 

projectes transfronterers liderats pel Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera a qui li prestem els 

serveis educatius i que ens permet que 1 persona de l’equip participi en aquest intercanvi 

d’experiències i formatiu tant enriquidor.   

Continuem amb la formació de Museus i Educació via on-line i en les formacions en la que s’ha 

analitzat l’impacte de la crisis en el sector turístic a les comarques gironines. 

Es continua la formació bonificada en idiomes, concretament l’anglès, tant a nivell de classes com 

de conversa. 

 Categoria professional de les persones que han rebut formació en el darrer any (24.5) 
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Es continuen dedicant esforços a formar el personal de categoria superior, amb responsabilitats, 

però també s’obre el ventall a la categoria d’educadors lligades als equipaments i temàtiques pels 

quals treballen, sobretot les TIC. 

 Llocs coberts per promoció interna (24.6) 
 
No s’ha cobert cap lloc de treball per a promoció interna, d’educadora a la de coordinadora d’un 

servei. 

 Desenvolupament professional dels treballadors en el sí de l’organització. Aprenentatge al 
llarg de la vida (24.7) 
 
La majoria de la plantilla s’ha mantingut en el seu  lloc de treball. Hi ha hagut cinc baixes per a fi 

d’obra i servei el 2020.    

  

Comunitat 

 

 Existència de compromisos amb la comunitat local a través de definicions de polítiques i 
objectius (25.1) 

Existeix, amb la comunitat local, diferents compromisos i acords que es concreten en les següents 

accions: 

 EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L té una col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot, amb 

l’àrea de Promoció econòmica, que a més d’executar-ne un servei directe, servei d’informació i 

gestió de la I_Botiga a Oficina de Turisme, aporta valor en les diferents accions de promoció i 

difusió de la ciutat a nivell turístic, per tal de millorar-ne contínuament el servei.  Subscriu el 

conveni 100% Olot. 

 EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L col·labora amb el Parc Natural de la Zona Volcànica 

de la Garrotxa participant al Curs de formació de Guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa i essent-ne una entitat col·laboradora.  
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 EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L  és membre actiu del SIP (Servei d’Innovació i 

Producte) de Turisme Garrotxa. 

 EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L és una entitat col·laboradora de la Càtedra UNESCO 

de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona i empresa sòcia de l’Associació 

cultural i educativa ConArte Internacional,  de caràcter local i també internacional (per la relació 

amb l’Associació ConArte Mèxic),  després de la seva participació a l’arrencada del projecte 

Planters, un projecte per a difondre l’educació artística a les escoles i instituts, executat durant els 

cursos escolars 2014/2015 i 2015/2016, passant a una relació de esponsorització de l’entitat. 

 EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L forma part del Fòrum Permanent per a la 

Renovació de la CETS a l’àmbit del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.  

 Integració a la identitat cultural i a les tradicions del territori on s’ubica l’organització 
(25.2) 
 

EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L té en compte el vector cultural transmissor de la 

identitat i les tradicions d’un poble i territori en l’epicentre de les seves accions de formació i difusió 

a la comarca de la Garrotxa a través dels diferents programes de visites des de l’Oficina de Turisme 

d’Olot i d’activitats de descoberta del territori amb voluntat divulgativa i familiar, així com de 

projectes turístics estables ubicats in-situ en el territori per a afavorir-ne el seu coneixement i 

interpretació.  

També la transmissió de coneixement i valor es produeix a través de  ser formadores del Curs de 

Guia, del Bon Coneixedor del PNZVG en l’àmbit d’història i cultural i finalment en projectes de 

valorització del patrimoni històric i cultural a través del disseny de noves visites per a conèixer el 

territori i atenció als visitants a través de Turisme Garrotxa o el Patronat Girona Costa-Brava.  

Finalment totes les visites que EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L realitza al territori, 

tant per públic escolar, familiar com per adults, integren la identitat cultural del territori i les 

tradicions que el fonamenten. 

 Percentatge de donacions a projectes d’acció social o cultural sobre els beneficis (25.3) i, 
d’aquests,  percentatge de donacions al territori (25.4) 

EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L  no té donacions a projectes d’acció social o cultural 

sobre els beneficis i per tant no pot calcular el percentatge que suposa de donacions al territori. En 

les visites a l’església de Sant Esteve d’Olot figuren les donacions/pagaments que fa educArt a favor 

d’aquesta entitat per a la reforma del temple.  

 Percentatge de prestació de serveis o personal a col·laboracions socials sobre l’horari 
laboral (25.5) i, d’aquests,  percentatge de dedicació al territori (25.6) 

 

 

 

 

  20% 
2019   2020 

 

90% a la Garrotxa 

10%  fora la Garrotxa  
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EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L a través de la seva participació a l’Associació VERD 

VOLCÀNIC (2029)  i a l’Associació ConArte Internacional.  

 Prestació d’infraestructures a la comunitat (25.7) 

EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L no fa prestació d’infraestructures a la comunitat 

 Participació en comissions d’organització d’actes socials o culturals vinculats al territori 
(25.8) 

EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS S.L participa en donar suport a l’organització de 

diferents fires sectorials que s’organitzen des de DINÀMIG i que es reforcen mitjançant el servei de 

l’Oficina de Turisme.  

 Proporcionar informació als grups d’interès sobre els valors identitaris del territori (25.9) 

Aquest indicador respon directament a la tasca principal de EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I 

CULTURALS S.L  a Olot i a la Garrotxa i a la resta d’espais a on treballa: donar a conèixer els valors 

identitaris del territori a través de les visites guiades que organitza i serveis d’informació i atenció al 

visitant.  

Cooperació interempresarial  

 

 Associacions sectorials a les quals pertany l’organització i pertinença en els òrgans 
organitzatius i/o consultius (26.1) i, d’aquestes, determinar quines són del territori (26.2) 
 

Del territori Condició 

TURISME GARROTXA Soci 

PATRONAT DE TURISME GIRONA-COSTA BRAVA Membre 

Associació per a l’educació ambiental de la Garrotxa VERD 

VOLCÀNIC 

Soci fins 2019 (dissolució de l’entitat 

el 2020) 

Entitat col·laboradora del PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA 

DE LA GARROTXA 

Membre 

TURISME DE REUNIONS /SIP  Membre 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLOT Membre 

Fora del territori 

Europarc – Carta Europea de Turisme Sostenible  Empresa acreditada per la CETS 

ConArte Internacional Membre i assessor extern 

Proyecta Cultura, plataforma de gestors culturals Membre 

 

 Fòrums de caràcter públic o grups de participació ciutadana als que pertany l’organització 
(26.3) i, d’aquests, determinar quins són del territori (26.4) 
 
Del territori Condició 

Taula d’empreses CETS de TURISME GARROTXA Membre 

De fora del territori 

Grup de recerca sobre polítiques culturals i cooperació Càtedra 

UNESCO de Polítiques Culturals de la Universitat de Girona 

Membre  
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Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en 

Cultura y Desarrollo, L+iD (Cartagena de Indias, Colòmbia i 

Universitat de Girona) 

Membre  

ConArte Internacional Membre  

Una comarca de Museus (Alt Empordà) Membre  

Associació Professional de Gestors Culturals de Catalunya Membre 

Associació de Museòlegs de Catalunya Membre 

Mujeres por la Cultura. Proyecta Cultura. Membre 

 
 

 Accions o programes de cooperació interempresarials (26.5) i, d’aquests, determinar quins 
són del territori (26.6) 
 
Del territori 

Paquets de turisme, senderisme i educació. Acció Interempresarial amb les empreses del SIP 

Oferta d’activitats  vinculada a un establiment turístic del SIP  

Cooperació en formació amb les empreses acreditades per la CETS a la Garrotxa 

Cooperació en creació de productes turístics  amb les empreses membres de TURISME DE REUNIONS 

i del SIP 

De fora del territori 

APPEACE:  War places / Peace citizens  

 

 Convenis de pràctiques amb entitats de formació (26.7) i, d’aquests, determinar quins són 
del territori (26.8) 
 
Del territori 

Pràctiques d’estudiants de Turisme a l’Oficina de Turisme d’Olot.  Conveni de pràctiques mitjançant 

Dinàmig.  Seguiment als estudiants. Protocol establert.  

De fora del territori 

 

 

 
 

Satisfacció del col·lectiu client  

 

 Existència de mecanismes que permetin conèixer els nivells de satisfacció del col·lectiu 
client (27.2) 

 

 

El 90% correspon al nivell de satisfacció dels nostres clients. 

-Les enquestes que es recullen dels equipaments on treballen es sistematitzen a la Memòria Anual 

de cada equipament cultural. 

90% 
2019-2020 

18 
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- La fidelització de clients per a la continuïtat d’un servei és un altre indicador que verifica els nivells 

de satisfacció dels serveis oferts. 

-La boca –orella,  és a dir les prescripcions per part de clients potencials de EDUCART SERVEIS 

EDUCATIUS I CULTURALS S.L, és també un indicador del nivell de satisfacció. 

 Nombre de queixes registrades durant l’any (27.3)  i nombre de litigis o reclamacions 
formals per part del col·lectiu client (27.4) 
 
No es té cap queixa registrada formalment per part del col·lectiu client.  
 

 Proporció anual de clients fidelitzats (27.5) i índex de devolucions per manca de qualitat 
del producte o servei  (27.6) 

Clients fidelitzats: 62% del total dels clients. Un 38,10% són nous clients i nous serveis en els darrers 

2 anys.  

 Existència de mecanismes de comunicació amb els clients  (27.7) 

Els canals de comunicació: 

- Reunions mensuals, que es defineixen segons la necessitat 

- Correu electrònic es solucionen la majoria de temes a tractar amb els clients. 

- Trucades telefòniques 

 Evidència del compliment dels compromisos contractats amb el col·lectiu client  (27.9) 

Es fa un seguiment exhaustiu per part de l’empresa i el client del contracte del servei que s’ha 

adjudicat i s’ha signat, per tal de identificar que es van seguint els compromisos contractats.  

No hi ha cap litigi o queixa per part dels clients aquests darrers 2 anys.   

 

Empreses proveïdores 

 

 Existència de criteris de selecció d’empreses proveïdores i productes (socials i 
mediambientals) 
 
L’empresa té en compte a més a més de la relació qualitat-preu dels productes que ofereixen, el fet 
que aquests siguin del territori. Pel càlcul dels diferents indicadors s’ha establert com a territori La 
Garrotxa, donat que a més es gestiona la I_Botiga de l’Oficina de Turisme i aquest és un indicador 
clau.  

 

 Termini mitjà de pagament a les empreses proveïdores (28.3) 

El termini mitjà de pagament a les empreses proveïdores es manté al 50%. 
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 % d’empreses proveïdores del territori/ total d’empreses proveïdores (28.5) 

Les empreses proveïdores del territori representen, en relació al total d’empreses proveïdores un 

80% tergiversant la tònica i canviat de proveïdor . 

Competència 

 

 Existència d’un compromís de competència lleial amb el mercat (29.1) 

EDUCART SL intenta que els proveïdors de productes siguin principalment del territori per factors de 

proximitat i en relació als costos.  Si en relació al producte, això no pot ser, opta per a seleccionar 

altres proveïdors on el factor qualitat-preu en determina l’elecció. També determina l’elecció si el 

proveïdor està donat d’alta a la S.S. 

 Nombre de denúncies per competència deslleial guanyades i perdudes (29.1) 

Cap 

Objectius i/o accions de millora en l’àmbit social  

1- Pel que fa als treballadors: 

a. Manteniment dels nivells salarials, retribucions i responsabilitats. 

b. Identificar com formalitzar millor la implicació de tots i totes els treballadors/es en 

processos de creació de idees i organitzacionals. 

2- Pel que fa a la gestió:  

a. Millora el control d’hores en relació als projectes i serveis aplicar de manera 

sistemàtica la taula de comandament pel control de les hores /a projectes i a serveis. 

b. Identificar quina ha de ser la línia estratègica empresarial identificant els potencials, les 

oportunitats però també ajustant-ho a la realitat de l’empresa (número de persones 

que ho poden tirar endavant). 

3- Pel que fa al vector social: 

a. Millorar i concretar en les relacions interempresarials amb altres empreses de la 

comarca:  membres col·laboradores del parc i acreditades amb la CETS a partir de la 

creació de paquets d’ecoturisme i assistència a reunions de coordinació i seminaris de 

formació. 

b. Incrementar alguna acció de caire social per part de l’empresa, molt més directament 

relacionada amb el territori i amb l’entorn a partir del lligam amb entitats o bé amb 

dotació econòmica si es pogués, participació en campanyes, en esponsorització, en 

voluntariats.  
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5-ANNEXOS 

Annex 1. Taules d’indicadors  

 

 PÀGINA INDICADORS CGS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aspectes 
Generals de 
l’Organització 

3 1.1 Declaració de la direcció 

5 1.2 Descripció dels principals impactes, riscs i oportunitats 

4 1.3 Nom de l’organització i dades bàsiques 

7 
1.4 Principals activitats, productes o serveis i variacions significatives respecte anys 
anteriors 

12 1.5 Organigrama de l’organització 

13 1.6 Localització de l’organització 

13 1.7 Nombre de països on opera l’organització 

13 1.8 Naturalesa de la propietat i forma jurídica 

13 1.9 Mercats on opera l’organització 

13 1.10 Dimensions de l’organització 

14 
1.11 Canvis significatius produïts a l’organització durant el període cobert a la 
memòria 

14 1.12 Premis i reconeixements rebuts durant el període cobert 

14 
1.13 Valor monetari de sancions i multes significatives i nombre de sancions per 
incompliment de lleis i normatives, especificant el vector al qual fa referència 

3 1.14 Període cobert per la memòria 

3 1.15 Any de la memòria més recent 

3 1.16 Cicle de presentació de la memòria 

3 1.17 Persona de contacte per a qüestions relatives a la memòria o al seu contingut 

3 1.18 Procés de definició del contingut de la memòria 

3 1.19 Abast i cobertura de la memòria 

3 1.20 Limitacions de l’abast o cobertura de la memòria 

3 
1.21 Tècniques de mesura per realitzar els càlculs, hipòtesis i altres per obtenir els 
indicadors 

3 1.22 Modificacions d’informacions donades en altres memòries 

3 1.23 Canvis de metodologia d’informació i càlcul utilitzats respecte altres memòries 

3 1.24 Taules d’indicadors 

3 1.25 Verificació de la memòria  

14 
1.26 Procediments implantats per evitar conflictes d’interessos en els màxims òrgans 
de decisió de l’empres  

 

14 
1.27 Procediment de determinació de capacitació i experiència exigible a les persones 
representants dels màxims òrgans de govern 
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INDICADORS 
ECONÒMICS 

PÀGINA INDICADORS CGS 

2. Ús de  
recursos locals 
 

15 
2.1 Compra de matèries primeres i productes produïts al territori / total compres 
realitzades 

 
2.2 Compra de matèries primeres i productes produïts al territori amb segells o 
distintius de qualitat  / total de compres realitzades 

15 2.3 Serveis professionals contractats al territori / total serveis contractats  

15 2.4 Compres realitzades al territori / total de compres 

 2.5 Transports utilitzats sobre la base del territori / total transports utilitzats 

16 
2.6 Inversions en actius fixos amb producció i o distribució al territori / total 
inversions realitzades 

 
2.7 Oferta de productes locals en els processos de distribució i comercialització / total 
de productes distribuïts i comercialitzats 

16 2.8 % de vendes d’una organització fora del territori / respecte total de vendes 

16 2.9 % treballadors  residents al territori / total de la plantilla 

3. Gestió 
Empresarial 

17 3.1 Existència formal de declaració de missió de l'organització 

17 3.2 Existència formal d'un pla estratègic i fixació d'objectius a curt i llarg termini 

18 3.3 Existència de processos de planificació i gestió pressupostària 

18 3.4 Existència d'indicadors sobre variables que afectin estratègicament l'organització 

18 3.5 Existència d’una sistemàtica d’anàlisis de costos per producte o servei 

18 3.6 Coneixement de les empreses competidores i la seva importància dins el mercat 

18 
3.7 Identificació dels punts forts i els punts febles de la competència i els factors que 
ens diferencien 

4. Sistemes  
de Gestió 

19 4.1 Existència de processos que garanteixin la qualitat dels productes o serveis 

20 
4.2 Existència de sistemes de control i registre dels resultats que garanteixin la 
traçabilitat dels productes i/o serveis 

5. Màrqueting 
Responsable 

20 
5.1 Existència de mecanismes que assegurin la transparència, veracitat i fiabilitat de 
les accions comercials i de màrqueting 

 5.2 Realització d’accions per promoure l’ús responsable i segur dels productes 

6. Noves 
Tecnologies de  
la Informació 

20 6.1 % de recursos destinats a NTIC / total inversió de l’empresa 

21 6.2 % de persones treballadores que utilitzen NTIC / total plantilla 

21 6.3 Tipologia de les NTIC utilitzades per l’organització 

21 6.4 Número de persones formades en NTIC / total de la plantilla 

7. Innovació 

22 7.1 % de recursos destinats a innovació/total de la inversió de l'empresa 

22 7.2 Nous productes o serveis oferts en el mercat 

22 7.3 Nous processos definits i/o implantats a l’organització 

 

INDICADORS 
AMBIENTALS 

PÀGINA INDICADORS CGS 

8. Política 
Ambiental 

24 
8.1 Existència d'una política ambiental i descripció dels impactes més significatius de 
l'activitat 

9. Gestió de 
l’Aigua 

24 9.1  Metres cúbics d'aigua consumida / unitat de producció 

24 9.2  Mesures d'estalvi d'aigua aplicades 

 
9.3 Qualitat de l’aigua de sortida i vessament d’aigües residuals segons naturalesa i 
destí 

10. Residus  10.1 Quilograms de residus totals / unitat de producció 
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25 10.2 Separació en origen dels residus i gestió d’aquests amb gestors autoritzats 

25 10.3 Quantitat de residus generats per tipus i destins 

25 10.4 Actuacions realitzades per a reduir el volum de residus generats 

 10.5 Quantitat de subproductes utilitzats en relació al total de matèries primeres 

11. Contami_ 
nació acústica 

 11.1 Diferència entre el soroll produït per l’activitat i els valors límit fixats per la llei 

 11.2 Actuacions realitzades per minimitzar l’impacte del soroll produït 

12. Contami_ 
nació lumínica 

 12.1 Existència d’enllumenat exterior de l’activitat . Nivell de lux emesos 

 12.2 Actuacions realitzades per minimitzar l’impacte de l’enllumenat exterior 

13. Gestió 
 de l’energia 

26 13.1 Consum d'energia / unitats de producció 

26 13.2 Actuacions realitzades per a reduir-ne el consum d’energia 

14. Degradació 
del Sòl 

 
14.1 Existència d'infrastructures per evitar la contaminació del sòl més enllà de la 
normativa 

 
14.2 Emmagatzematge correcte dels materials potencialment perillosos més enllà de 
la normativa 

 14.3 Tractament adequat de l'entorn per evitar l'erosió 

15. Contami_ 
nació de l’aire 

 15.1 Quilograms equivalents de C02 llançats a l'atmosfera / unitat de producció 

 15.2 Quilograms de cada tipus d’emissions atmosfèriques / unitat de producció 

26 15.3 Iniciatives per reduir les emissions atmosfèriques  i les reduccions assolides 

 
15.4 Diferència entre les emissions contaminants generades per l’organització i els 
valors límit que fixa la normativa 

16. Integració 
ambiental dels 
treballadors 

26 
16.1 Participació del personal: nombre de reunions per formar-los i informar-los al 
respecte 

 
16.2 Diferència entre els valors límits ambientals d'exposició del personal laboral i els 
fixats per la normativa 

17. Innovació 
ambiental 

27 
17.1 Nombre d'actuacions de millora implementades per reduir la repercussió de 
l'empresa en el medi ambient 

 

27 17.2 % d'inversions en matèria ambiental / total d'inversions 

 17.3 Definició del cicle de vida dels productes i subproductes de l’empresa 

18. Integració 
de l’entorn 

27 18.1 Ubicació de l'empresa en un entorn adequat per desenvolupar la seva activitat 

 18.2 Nombre de mesures adoptades per integrar l'activitat en l'entorn natural 

19. Conser_ 
vació de 
l’entorn 

 
19.1 Actuacions realitzades per al manteniment, recuperació i promoció d'elements 
naturals i culturals de la seva propietat 

 19.2 Col·laboracions realitzades per al manteniment dels espais naturals i culturals 

 

INDICADORS 
SOCIALS 

PÀGINA INDICADORS CGS 

20. Grups 
d’Interès 

28 20.1 Definició d'un mapa dels grups d'interès de l'organització 

28 20.2 Fluxos relacionals existents entre l'organització i els grups d'interès 

28 20.3 Existència d'una sistemàtica de valoració de la satisfacció dels grups d'interès 

21. Condicions 
sociolaborals 
dels /les  
treballadors/es  

29 21.1 % de personal amb contracte fix / total plantilla 

29 21.2 % de personal amb contracte temporal / total plantilla 

29 21.3 Relació entre el salari més baix i el salari més alt 

29 
21.4 Existència d’igualtat salarial dona / home per a una mateixa categoria 
professional 

29 21.5 Índex de permanència del personal a l'empresa 
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30 21.6 Nombre de baixes voluntàries i/o acomiadaments / total de la plantilla 

 21.7 Índex d'absentisme laboral 

 21.8 Índex d’absentisme laboral no justificat 

 21.9 Nivell de satisfacció a la feina 

30 
21.10 Nombre de queixes registrades per la plantilla i nombre de respostes donades. 
Índex de reacció. 

 21.11 Nombre d'accidents i malalties laborals. Índex d’incidència 

30 
21.12 Inversió i despesa per persona en temes de salut i higiene en el treball i 
ergonomia més enllà de la llei 

 21.13 Acords per beneficis socials 

 
21.14 Existència d'una definició de trams salarials i de nivells professionals coneguts 
per tota la plantilla 

 21.15 Índex de baixes laborals 

30 21.16 Existència de mesures per a una millor organització del temps 

31 
21.17 Existència d’un acord/conveni entre l’organització i les persones treballadores 
que reculli les condicions sociolaborals 

22. Participació 
de les persones 
treballadores 

31 
22.1 Nombre de reunions de caràcter informatiu amb les persones treballadores de 
l'empresa 

31 
22.2 % de persones treballadores que participen en processos de consulta i recollida 
d'idees 

32 
22.3 Accions per promoure la participació, la consulta i la negociació amb el personal 
en l'organització de l'empresa 

32 22.4 Grau de participació de les persones treballadores en la titularitat de l'empresa 

32 22.5 Grau de participació de la plantilla en els dividends de l'empresa 

23. Igualtat 
d’Oportunitats 

33 23.1 % de contractacions obertes/contractacions anuals 

33 
23.2 % de contractacions amb discriminació positiva a col·lectius desafavorits / total 
de contractacions 

33 23.3 % de contractes parcials / total de contractacions anuals 

33 23.4 Existència de contractes amb empreses  i entitats d'inserció laboral 

34 23.5 % d'homes i dones dins la plantilla 

 23.6 % de llocs de responsabilitat ocupats per dones / total de llocs de responsabilitat 

24. Formació 
de les persones 
treballadores 

34 24.1 Inversió destinada a la formació laboral 

34 24.2 % de personal format en el darrer any/total plantilla 

34 24.3 Existència d’un pla de formació i d'una metodologia d'avaluació de la formació 

 
24.4 Nombre d'hores de formació en horari laboral i fora de l'horari laboral, per tipus 
de formació 

35 24.5 Categoria professional de les persones que reben formació 

35 24.6 Llocs coberts per promoció interna 

33 
24.7 Desenvolupament professional dels treballadors en el sí de l’empresa. 
Aprenentatge al llarg de la vida. 

25. Comunitat 

35 
25.1 Existència de compromisos amb la comunitat local a través de definicions de 
polítiques i objectius 

36 
25.2 integració a la identitat cultural i a les tradicions del territori on s’ubica 
l’organització 

 25.3 % de donacions a projectes d'acció social o cultural / beneficis 

36 
25.4 % de donacions a projectes d'acció social o cultural  del territori / total de 
donacions 

36 
25.5 % de temps per prestació de serveis o personal a col·laboracions socials / l'horari 
laboral 
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36 
25.6 % de temps per prestació de serveis o personal a col·laboracions socials del 
territori/ total % temps de prestació 

37 25.7 Prestació d'infrastructures a la comunitat 

37 
25.8 Participació en comissions d'organització d'actes socials o culturals vinculats al 
territori 

37 
25.9 Proporcionar informació als grups d’interès sobre els valors identitaris del 
territori 

26. Cooperació 
interempre_ 
sarial 

37 
26.1 Nombre d'associacions sectorials a les quals pertany l'organització i pertinença 
en els òrgans organitzatius i7o consultius 

37 
26.2 Nombre d'associacions sectorials del territori a les quals pertany l'organització i 
pertinença en els òrgans organitzatius i/o consultius  

37 
26.3 Nombre de fòrums de caràcter públic  o grups de participació ciutadana als quals 
pertany l'organització 

38 
26.4 Nombre de fòrums de caràcter públic o grups de participació ciutadana del 
territori als quals pertany l'organització 

38 26.5 Nombre d'accions o programes de cooperació interempresarials 

38 26.6 Nombre d'accions o programes de cooperació interempresarials dins el territori 

38 26.7 Nombre de convenis de pràctiques amb entitats de formació 

38 26.8 Nombre de convenis de pràctiques amb entitats de formació del territori 

27. Satisfacció 
col·lectiu client 

 
27.1 Existència de mecanismes per al manteniment de la confidencialitat amb el 
col·lectiu client 

39 
27.2 Existència de mecanismes que permetin conèixer els nivells de satisfacció del 
col·lectiu client 

39 27.3 Nombre de queixes registrades durant l'any 

 27.4 Nombre de litigis o reclamacions formals per part del col·lectiu client 

39 27.5 Proporció anual de clients fidelitzats 

39 
27.6 Índex de devolucions per manca de qualitat del producte o servei/total de 
productes o serveis lliurats 

39 27.7 Existència de mecanismes de comunicació amb els clients 

 27.8 Informació al client sobre la correcta utilització dels béns i serveis oferts 

40 27.9 Evidència del compliment dels compromisos contractats amb el col·lectiu client 

28. Empreses 
proveïdores 

40 
28.1 Existència de criteris de selecció d'empreses proveïdores i productes (socials i 
mediambientals) 

 28.2 Existència d'un sistema de detecció de no conformitats 

40 28.3 Termini mitjà de pagament a les empreses proveïdores 

 28.4 Termini màxim de pagament a les empreses proveïdores 

40 28.5 % d'empreses proveïdores del territori/ total d'empreses proveïdores 

 28.6 % de dependència d’empreses proveïdores 

 28.7 Nivell de satisfacció de les empreses proveïdores 

29. 
Competència 

40 29.1 Existència de compromís de competència lleial amb el mercat 

40 29.2 Nombre de denúncies per competència deslleial guanyades i perdudes 

 

 Pàgina Indicadors territorials CGS 

 
 
 

13 1.6   Localització de l'organització 

15 
2.1 Compra de matèries primeres i productes produïts al territori /total 

compres realitzades 
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1.  
Economia 
autòctona 

 
2.2   Compra de matèries primeres i productes produïts al territori amb 

segells o distintius de qualitat / tota de compres realitzades  

15 2.3 Serveis professionals contractats al territori/total serveis contractats 

15 2.4 Compres realitzades al territori / total de compres 

 2.5 Transports utilitzats sobre la base del territori/total transports utilitzats 

16 
2.6 Inversions en actius fixos amb producció i o distribució al territori/total 

inversions realitzades 

 
2.7 Oferta de productes locals en els processos de distribució i 

comercialització / total de productes distribuïts i comercialitzats 

16 
2.8 % de vendes d’una organització fora del territori / respecte el total de 

vendes 

16 2.9   % Treballadors residents al territori / total de la plantilla 

40 28.5 % d'empreses proveïdores del territori/total d'empreses proveïdores 

2. 
Innovació 

22 7.1 % de recursos destinats a innovació/total de la inversió de l'empresa 

22 7.2 Nous productes o serveis oferts en el mercat 

22 7.3 Nous processos definits i/o implantats a l’organització 

3.  
Intercooperació 

37 
26.2 Nombre d'associacions sectorials del territori a les quals pertany 

l'organització i pertinença en els òrgnas organitzatius 

38 
26.4 Nombre de fòrums de caràcter públic o grups de participació ciutadana 

del territori als quals pertany l'organització 

38 
26.6 Nombre d'accions o programes de cooperació interempresarials dins el 

territori 

38 26.8 Nombre de convenis de pràctiques amb entitats de formació del territori 

4.  
Valorització  
i preservació  
del paisatge i del 
medi 

24 
8.1 Existència d'una política ambiental i descripció dels impactes més 

significatius de l'activitat 

27 
18.1 Ubicació de l'empresa en un entorn adequat per desenvolupar la seva 

activitat 

 
18.2 Nombre de mesures adoptades per integrar l'activitat en l'entorn 

natural 

 
19.1 Actuacions realitzades per al manteniment, recuperació i promoció 

d'elements naturals i culturals de la seva propietat 

 
19.2 Col·laboracions realitzades per al manteniment dels espais naturals i 

culturals 

 
 
 
 
 
5. 
Cohesió social i 
qualitat de vida 

21 6.4 Número de persones formades en NTIC / total de la plantilla 

29 21.1 % de personal amb contracte fix  / total plantilla 

29 21.3 Relació entre el salari més baix i el salari més alt 

29 
21.4 Existència d'igualtat salarial dona/home per a una mateixa categoria 

professional 

29 21.5 Índex de permanència del personal a l'empresa 

 21.9 Nivell de satisfacció a la feina 

30 21.16 Existència de mesures per  a una millor organització del temps  

33 23.1 % de contractacions obertes/contractacions anuals 

33 
23.2 % de contractacions amb discriminació positiva a col·lectius 

desafavorits/total de contractacions 

33 23.4 Existència de contractes amb empreses i entitats d'inserció laboral 

34 23.5 % d'homes i dones dins la plantilla 

 
23.6 % de llocs de responsabilitat ocupats per dones/total de llocs de 

responsabilitat 

34 24.1 Inversió destinada a la formació laboral 

34 24.2 % de personal format en el darrer any / total plantilla 

35 24.5 Categoria professional de les persones que reben formació 
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6.  
Foment de 
 la identitat 
sociocultural 

35 25.1 
Existència de compromisos amb la comunitat local a través de 
definicions de polítiques i objectius 

36 25.2 
Integració a la identitat cultural i a les tradicions del territori on s'ubica 
l'organització 

36 25.4 
% de donacions a projectes d'acció social o cultural  del territori / total 
de donacions 

36 25.6 
% de temps per prestació de serveis o personal a col·laboracions socials 
del territori/ total % temps de prestació 

37 25.7 Prestació d'infrastructures a la comunitat 

37 25.8 
Participació en comissions d'organització d'actes socials o culturals 
vinculats al territori 

37 25.9 
Proporcionar informació als Grups d'Interès sobre els valors identitaris 
del territori 

  

 

 

 

                                                                 

 
 
 
Projectes Nous 
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Àrees Objectiu Tasques Fonts Qui ho fa? Durada
Presa de decisió i 

configuració de l'equip

Crear un equip que asseguri 

una bona proposta

Equip de direcció fixa 

principals magnituts del 

contracte nomena 

coordinador i calendari 

Reunió de direcció amb 

coordinador per fixar equip i 

traslladar paràmetres  

(Reunió mensual de direcció 

i coordinació per a fer 

seguiment) Coordinador 

convoca equip i distribueix 

tasques i fixa modus 

operandi

Avaluació d'usuaris Formular un contracte que 

asseguri la resposta de públic 

desitjada

Característiques del públic 

(gènere, edat, origen), grau 

de fidelització d'usuaris 

existents , % sobre total 

visita, comparativa amb 

altres serveis

Buidatge avaluacions i 

enquestes de públic del 

centre al qual ses vol 

prestar servei

Coordinació ..

Avalulació de producte Conèixer quina evolució han 

fet els recursos que proposa el 

centre fins ara

Quina cartera ofereix el 

centre, quina rotació té, què 

troben a faltar els usuaris, 

què troben a faltar els 

clients

Buidatge oferta, 

avaluacions i enquestes 

de públic

Coordinació ..

Avaluació de comunicació Conèixer com es divulga 

l'oferta i intentar incidir en 

mitjans del centre

Conèxier com s'assabenten 

els usuaris de l'oferta? Qui 

és responsable: empresa o 

centre?

Enquestes de públic Coordinació ..

Avaluació econòmica Conèixer el rendiment del 

projecte fins ara i identificar 

elements clau d'ingrés i cost

Què ha costat el contracte, 

com ha evolucionat el cost 

en el decurs del contracte, 

què ha costat en comparació 

a altres serveis

Anàlisi de les dades 

econòmiques del centre 

disponibles

Direcció/Comptabilit

at

..

Formulació de continguts Definició de públics objectius Definir quin abast volem que 

tingui la nostra oferta

Definir els públics als que 

ens adreçarem, definir 

característiques i volums, 

identificar nous usuaris

Treball equip i 

benchmarking extern

Coordinació ..

Cartera de recursos Proposar una proposta que 

entussiasmi

Formular una cartera de 

recursos (tipus, nombre, 

matèria i suports 

necessaris), tenir en compte 

avaluació d'usuaris i de 

producte, identificar 

necessitats de producció i 

avaluar econòmicament la 

cartera

Treball equip i 

benchmarking extern

Equip ..

Sinèrgies possibles Crear economia d'escala amb 

turisme

Identificar propostes per 

adreçar públic turístic, 

definint a quin segment 

s'adreça (familiar, grups, 

visites individuals)

Treball equip i 

propostes Turisme

Equip i direcció ..

 
 
 
 

 
Pel que fa la quadre d’adscripció de persones ha de servir per a identificar els equips dels 
projectes de manera que permeti que: 
 

 Tothom conegui la seva funció a l’hora de redactar propostes que són claus per a 
Educart i quines tasques se’ls assigna a l’hora de preparar propostes;  

 

 Es fomenti la transversalitat de manera que el coneixement acumulat es pugui posar al 
servei del projecte específic que es gestiona i a dels projectes nous que poden  
enriquir-se per aquest 

 coneixement i a la vegada integrar tots els aspectes que afecten la marxa de l’empresa.  
 

 S’aprofitin al màxim les millors habilitats de cada integrant de l’empresa i es puguin 
ajustar les  dedicacions a les disponibilitats. 
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Tasques Direcció coordinació equip

SERVEIS EDUCATIUS Mume redactar proposta Eva Júlia Pau, David

SERVEIS EDUCATIUS Roses redactar proposta Eva Roser Cristina, Sònia, sara

SERVEIS EDUCATIUS Cinema redactar proposta Eva Júlia Tona, Sònia, ingrid

SERVEIS EDUCATIUS Petit Esport mantenir conveni Eva Roser cristina

SERVEIS EDUCATIUS Casa Masó redactar proposta Eva Tona Júlia,núria

SERVEIS EDUCATIUS Museu de l'Empordà redactar proposta Eva Roser Cristina, sara, elly

SERVEIS EDUCATIUS Catedral i ruta girona episcopalredactar conveni nova proposta Eva Sònia laia, roser

SERVEIS EDUCATIUS ACPC redactar proposta Eva Mireia Cristina,  Roser, Sònia, Júlia

SERVEIS EDUCATIUS Museu del Suro redactar proposta Eva Pau Pau

SERVEIS AL TURISME OT Olot Ajustar costos eva Gil ..

SERVEIS AL TURISME Activitats per a grups definir projecte Mireia Mireia roser i anna

SERVEIS AL TURISME Activitats per a MICE definir projecte Mireia Mireia roser i anna

SERVEIS AL TURISME Catalonia Sacra definir projecte Mireia Mireia Roser i  Joan (extern)

SERVEIS AL TURISME producció i venda de producte turísticdefinir projecte Mireia Mireia Roser I Joan (extern)

PROJECTES PUNTUALS Santa Pau avaluar plec Mireia .. ..

PROJECTES PUNTUALS Cruïlles avaluar plec Mireia .. ..

PROJECTES PUNTUALS Calonge avaluar plec Mireia .. ..

PROJECTES PUNTUALS Can Trona redactar proposta Mireia Mireia Anna 

PROJECTES PUNTUALS Consell dels Infants redactar proposta Mireia Júlia Anna 

PROJECTES PUNTUALS Eixos 4 i 6 Feder avaluar plec Mireia ..

PROJECTES PUNTUALS Audiovisual Montsacopa redactar proposta Mireia Mireia Anna 

PROJECTES PUNTUALS Beuda senyalètica redactar proposta Mireia Mireia Anna 

PROJECTES PUNTUALS parc natural redactar proposta Mireia Mireia Anna 

DIRECCIÓ Seguiment activitat Unicumasignar recursos Mireia Mireia Carmina i Joan (extern) 

DIRECCIÓ Creació d'un quadre de comanamentredactar proposta Eva Eva Carmina i Joan (extern)

DIRECCIÓ Enfortir la direcció redactar proposta Eva i M ireia Joan (extern)

DIRECCIÓ Comunicació redactar proposta Mireia Mireia Jordi  
 
Els projectes que no incorporen persones a equip i a reforç només es duran a terme si es 
produeixen determinades condicions de resultat econòmic, es poden dur a terme amb el  
know-how disponible i el calendari d’execució que tinguin sigui compatible amb el previst per 
Educart.  
 
Pel que fa al calendari d’actuacions, permet programar les tasques claus en el marc del 
calendari anual, de manera que no es generin colls d’ampolla i identificar els moments en que 
l’organització pot destinar temps a activitats de programació i avaluació i preveure les dates 
que són crítiques per a la viabilitat de l’activitat d’Educart. 
 
Els colors indiquen les fases de redacció (groc) i les dates límit (vermell). El verd marca fites de 
seguiment d’Unicum mentre aquest necessitarà suport presencial des d’Educart (fins a la data 
de contractació de personal propi). El color crema assenyala actuacions no programades. 
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ÀREA DENOMINACIÓ desembregener febrermarç abril maig juny juliol agost setembreoctubrenovembre

SERVEIS EDUCATIUS Mume x ?

SERVEIS EDUCATIUS Roses x x x X X X X X

SERVEIS EDUCATIUS Cinema x ?

SERVEIS EDUCATIUS Petit Esport

SERVEIS EDUCATIUS Casa Masó X X X X X

SERVEIS EDUCATIUS Museu de l'Empordà x x x ?

SERVEIS EDUCATIUS Catedral de Girona i ruta Girona Episcopalx x x x

SERVEIS EDUCATIUS ACPC X X X X

SERVEIS EDUCATIUS Museu del Suro x x

SERVEIS AL TURISME OT Olot X

SERVEIS AL TURISME Activitats per a grups x x

SERVEIS AL TURISME Activitats per a MICE

SERVEIS AL TURISME Catalonia Sacra x x

SERVEIS AL TURISME Producció i venda productes turístics

PROJECTES PUNTUALS Santa Pau

PROJECTES PUNTUALS Cruïlles

PROJECTES PUNTUALS Calonge

PROJECTES PUNTUALS Can Trona x

PROJECTES PUNTUALS Consell dels Infants

PROJECTES PUNTUALS Eixos 4 i 6 Feder

PROJECTES PUNTUALS audiovisual montsacopa x

PROJECTES PUNTUALS beuda senyalètica x x

PROJECTES PUNTUALS parc natural x

DIRECCIÓ seguiment activitat Unicum x x x x

DIRECCIÓ Comunicació x

DIRECCIÓ Enfortir la direcció

DIRECCIÓ Creació Quadre Comanament x  


