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232 PERSONES HAN ESTAT ORIENTADES EN LA SEVA RECERCA LABORAL, EL 46% DE LES QUALS HAN TROBAT

FEINA 

Principals indicadors sociolaborals del Servei d'orientació i inserció laboral durant el primer semestre del 2018 a la comarca del Ripollès
 

 
 
 

PRESENTACIÓ I BALANÇ SEMESTRAL DE L'OFICINA D'ATENCIÓ ENERGÈTICA DEL RIPOLLÈS

Algunes de les dades més rellevants de l'OAER durant aquest primer semestre del 2018

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/09/27/232-persones-han-estat-orientades-en-la-seva-recerca-laboral-el-46-de-les-quals-han-trobat-feina/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2018/09/INFOGRAFIA-1R-SEMESTRE-ADR-2018.pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/09/20/presentacio-i-balanc-semestral-de-loficina-datencio-energetica-del-ripolles/


 

RECORDATORI !   BO SOCIAL
El dia 8 d'octubre finalitza el termini per renovar el Bo Social en el contracte elèctric, segons les noves condicions establertes en el Reial Decret
897/2017 de 6 octubre https://goo.gl/eyATmk

Si actualment es disposa del Bo Social antic i no es realitza el tràmit, la propera factura arribarà ja sense el descompte aplicat. 

El nou Bo Social https://goo.gl/pUw3gq representa un estalvi del 25 o 40% en la factura de la llum. Us recordem que actualment poden ser
beneficiaris de Bo Social els titulars dels contractes inferiors a 10KW, tarifa PVPC i que compleixin els requisits per a ser considerats com a
consumidors vulnerables, en funció dels nivells de renda, el nombre de membres de la unitat familiar i certs condicionants com pensionistes, famílies
nombroses, el grau de discapacitat, etc.

Si desitgeu més informació us podeu adreçar a l'Oficina d'atenció energètica del Ripollès, situada a l'Ajuntament de Ripoll i oberta al públic els dimarts
de 9h a 13:30h i de 16h a 18h, i els dimecres de 9h a 13:30h. Es recomana concertar cita per correu electrònic a oae@ripollesdesenvolupament.com
o bé trucant al 972704499. Podeu consultar també els dies d'atenció descentralitzada que s'ofereix a diversos ajuntaments de la comarca
a http://www.ripollesdesenvolupament.com/oae/

 
 

 
 

L'AGÈNCIA PARTICIPA EN DIFERENTS ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL RIPOLLÈS
  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FeyATmk&h=AT2PaKLDF-LH-Vk3ejy6Fgf7QMLIZw_wBYQAW-oFhu1hM1_Rax6YyySBjuXbNKCcocjwCoU5Lm7MThV6gc9iZGXH757_lywSXhVtSz8Vyemanwdj0hwq4oaDB9NkHE7RoG2Azkos2Z0f0c0b6IawCiJQyGb5YeeTsMFi1MyJBRIM1bgCnqWLSrIC1sTBmJ7MCR4QG5hkGlXSyqv9FZFF1K8UVZMgyMkcCfHZlPpBOs527da9HsV2lKhb6fzWoBRgX226gIBWa-Q4kUD-SVZY8cAsnr0Ctb_n2qVpAdlv-QgawLV7GAYsWrCC_pVdHP5fS8cGRcDYP01jstxn0WYzWQ8IAiZqjqpXfPedMnYBwMz9_PtMHVhYIKS9tNyA3yrh8Y70efgLrvOL8GEso-fj224XYVkvTE6_hw
https://goo.gl/pUw3gq
http://www.ripollesdesenvolupament.com/oae/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/09/18/lagencia-participa-en-diferents-accions-de-promocio-turistica-del-ripolles/


                      

 
JA ESTÀ DISPONIBLE LA GUIA D'EMPRESES ESPECIALITZADES EN ENERGIES RENOVABLES I EFICIÈNCIA

ENERGÈTICA DEL RIPOLLÈS

 
 

 

 TEMPORADA GASTRONÒMICA DE LA TRUMFA

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/09/14/ja-esta-disponible-la-guia-dempreses-especialitzades-en-energies-renovables-i-eficiencia-energetica-del-ripolles/
http://productesdelripolles.com/activitats/?accio=show_activitat&id=350


 
 

MESURES FORMATIVES PER A PERSONES A L'ATUR: 
 



 
 
 

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS LEADER FINS EL 17 D'OCTUBRE DE 2018
 

http://www.ripollesgesbisaura.org/3923-2/
http://www.ripollesgesbisaura.org/3923-2/


http://www.ripollesgesbisaura.org/propera-jornada-com-utilitzar-les-xarxes-socials-per-promocionar-el-meu-negoci/


 
Nou espai de coworking a la comarca! Coneix l'espai La

Cooperativa de Camprodon aquí!

 
Viu i treballa al Ripollès! Troba el millor emplaçament per al

teu negoci i la teva vida clicant aquí!!

 
Si ets emprenedor i vols donar continuïtat a una empresa

viable o vols traspassar el teu negoci, clica aquí! 
 

https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=f57b6098-f747-49f2-b844-8e687e1b4e2d&groupId=20181
http://www.camprodon.cat/media/sites/25/AjCamprodon%E2%82%AC3.pdf
http://mapping.ripollesdesenvolupament.com/cat/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-traspassos/
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com?subject=Tinc%20una%20idea%20de%20negoci


Copyright © 2016 Agència de Desenvolupament del Ripollès|, All rights reserved. 
Les seves dades formen part d'un fitxer propietat de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès amb la finalitat de mantenir-lo informat de les
accions, jornades i actes que organitza l'Agència. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, impugnació, cancel•lació i oposició, adreçant-se l'Agència
de Desenvolupament del Ripollès. C.Joan Miró, 2 i 4 – Pol. Ind. Els Pintors, de Ripoll.

 
La nostra adreça de correu electrònic és: 

consorci@ripollesdesenvolupament.com  
 

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Polígon Industrial Els Pintors 

C/ Joan Miró, 2-4 
17500 Ripoll 

TEl. 972.70.44.99 
www.ripollesdesenvolupament.com 

 
 

Tinc una idea de negoci, vull assessorament!

Sóc una empresa i vull posar una oferta de treball

Ofertes de feina

Vull rebre suport en el meu procés de recerca de feina, vull rebre orientació

Necessito assessorament per a entendre i millorar els meus contractes de subministraments energètics (aigua,
llum, gas)

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com?subject=Tinc%20una%20idea%20de%20negoci
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com?subject=Vull%20posar%20una%20oferta%20de%20feina
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-de-treball/
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com?subject=Vull%20ser%20at%C3%A8s%2Fa%20en%20el%20servei%20d%27orientaci%C3%B3%20i%20inserci%C3%B3%20laboral&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/03/20/obertura-de-loficina-datencio-energetica-del-ripolles/

