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Empresa i Emprenedors 
 

Servei adreçat: 

- A tot el teixit empresarial de la comarca 

del Ripollès de tots els sectors d’activitat. 

- A totes les persones autònomes i/o pro-

motores d’empreses.  

 

         

EMPRESA. A QUI S’ADREÇA? 

CARTA DE SERVEIS 

Consorci Ripollès Desenvolupament 
Contacte empresa: 

Neus Serrat 

empresat@ripollesdesenvolupament.com 

972 70 44 99 

Servei adreçat: 

- A persones emprenedores que volen posar 

en marxa una empresa.  

- A persones actives, treballant per compte 

aliè o propi, o inscrites al SOC. 

- A persones promotores   d’empreses que 

tinguin un projecte d’ampliació de la seva 

activitats que requereixi un procés d’anàlisi o 

empreses que vulguin reformular el seu pro-

jecte empresarial. 

EMPRENEDORS. A QUI S’ADREÇA? 

Contacte emprenedors: 

Joan Pere Sellarès 

emprenedors@ripollesdesenvolupament.com 

972 70 44 99 



 Promoció i dinamització empresarial 

 Assessorament i informació 

 Suport a entitats i associacions 

 Formació adreçada a l’empresa 

 Lloguer d’espais per a reunions 

 Consolidació teixit empresarial 

 Ajuts, subvencions i finançament. In-

formació i tramitació. 

 Intermediació laboral: 

 - Borsa de treball 

 - Preselecció de candidats, acompa-

 nyament durant el procés de selec- 

 ció i seguiment posterior 

 - Gestió de pràctiques  

 - Orientació, assessorament i forma

 ció del candidat/a 

 Revisió de la facturació elèctrica per a 

l’adequació de potència per petites i 

mitjanes empreses 

El Consorci Ripollès Desenvolupament, el 

Consorci d’Espais d’Interès Natural del 

Ripollès i l’Associació Leader Ripollès Ges 

Bisaura fan un treball conjunt per promocio-

nar, donar suport i participar en activitats 

econòmiques i socials que contribueixin al 

desenvolupament de l’entorn socioeconòmic 

del Ripollès i a la potenciació d’iniciatives ge-

neradores de riquesa i ocupació. Un treball que 

es realitza transversalment en àmbits com 

l’hostaleria i la restauració, l’empresa,       

l’emprenedoria, l’orientació i inserció laboral,          

l ’agroalimentari, el turístic, el formatiu o la 

dinamització energètica i forestal. 

P.I Els Pintors. C/Joan Miró, 2-4 

17500 Ripoll (Girona) 

Tel. 972 70 44 99 

Fax: 972 70 45 30 

CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT 

Serveis Empresa 

 Assessorament en el procés de crea-

ció d’empreses i avaluació de la viabili-

tat de les propostes 

 Informació i orientació 

 Seguiment tècnic en els primers pas-

sos de vida de l’empresa 

 Seguiment tècnic per facilitar la con-

solidació 

 Formació adreçada a emprenedors 

 Ajuts, subvencions i finançament. In-

formació i tramitació. 

 Serveis i recursos dels vivers d’emp-

resa de la comarca:  

 -Centre d’Empreses del Consorci 

 Ripollès Desenvolupament 

 -Naus de transició de l’Ajuntament 

 de Ripoll 

 -Vila Icària de la Fundació Eduard     

 Soler 

Serveis Emprenedors 

consorci@ripollesdesenvolupament.com 

www.ripollesdesenvolupament.com 

Segueix-nos per Facebook, Twitter i Instagram 

*Aquesta actuació forma part del projecte "Treball a les 7 comarques" i està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i 
cofinançada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu  


