
Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

Divendres, 11 de novembre de 2022

Aprovació del Pla Director de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI) i l'Estudi de
Necessitats Formatives del Territori

El Consell Rector del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa
es va reunir ahir, 10 de novembre, amb els alcaldes dels municipis consorciats, els
representants de les organitzacions sindicals com a UGT i un representant de LABORA.

Entre els punts del dia, es va aprovar el Pla Director de Destinacions Turístiques Intel·ligents
(DTI) de Castelló Sud i l'Estudi de Necessitats Formatives de la Plana Baixa.

El Pla Director de DTI de Castelló Sud, junt amb els instruments de planificació
estratègica, constituïxen les ferramentes sobre les quals es recolza la destinació per a dur a
terme l'evolució i millora de la seua gestió turística, reforçant l'aprofitament dels recursos
turístics, adequant el producte tractor de la la destinació a les noves tendències de la demanda
turística, millorant l'eficiència de la promoció i comercialització i optimitzant els processos
de gestió de la destinació.

Respecte a l'Estudi de Necessitats Formatives de la Plana Baixa, el seu objecte part de la
identificació de les necessitats i prioritats del teixit empresarial de la Plana Baixa i les noves
oportunitats del mercat. El dit context es caracteritza per l'alt nivell de qualificació
professional que s'exigeix, la bretxa digital, la coexistència d'altes taxes de desocupació amb
l'escassetat d'oferta de mà d'obra qualificada en alguns sectors o ocupacions emergents i
l'accelerada transformació cap a un territori cada vegada més innovador entre altres aspectes.

Per a fer front a totes aquestes particularitats resulta necessari realitzar l'estudi per a adequar
la formació a les dites necessitats, per a permetre millorar la competitivitat de les empreses,
l'ocupabilitat dels treballadors i abordar de manera eficaç els actuals desajustos entre les
qualificacions de l'oferta i la demanda d'ocupació.

Ambdós documents es podran consultar en el portal de transparència del Consorci.


