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Agència de Desenvolupament del Ripollès

OCUPACIÓ I FORMACIÓ
PRINCIPALS INDICADORS D'OCUPACIÓ I EMPRESA D'AQUEST PRIMER
SEMESTRE DEL 2021

267 persones que buscaven feina durant el primer semestre del 2021 han estat ateses
pel Servei d'Orientació i Inserció laboral.
33 persones usuàries del servei s'han format en paleteria o cuina.
148 empreses de la comarca han rebut els serveis de l'Agència: assessorament energètic,
assessorament en costos i viabilitat, gestió d'ofertes de feina, informació sobre ajudes i
subvencions, etc.
232 ofertes de feina gestionades.
71 persones han trobat feina.
7 persones emprenedores han creat la seva pròpia empresa.

El Servei d’Orientació i Inserció Laboral té com objectiu assessorar, orientar i donar les eines i  l’autonomia necessàries a
les persones ateses, per tal d’afavorir el seu camí cap a la inserció laboral. Durant aquests primers 6 mesos de l'any s'han
atès a 267 persones que buscaven feina.

A través del servei s'han portat a terme accions d’aprenentatge especialitzat que han anat enfocades a oferir a les persones
usuàries una millora de les seves competències, la requalificació i el reciclatge o l’adaptació a l’entorn productiu. 
Aquestes capacitacions han estat de Cuina per a Col·lectivitats i Tècniques de Paleteria i Instal·lacions Elèctriques. 
 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/


S'han prospectat 148 empreses de la comarca, a les que se'ls hi ha ofert els serveis de l'Agència. Entre aquests serveis hi



ha els assessoraments (energètic, costos, etc), la tramesa d'informació sobre ajudes i subvencions a les que s'hi poden
adherir, també se les ha acompanyat per a beneficiar-se de contractació bonificada. Fins a 30 de juny de 2021 s'han
formalitzat 21 contractacions subvencionades a les empreses del Ripollès. 

Un altre dels serveis oferts a les empreses és el de la gestió d'ofertes de feina per a cobrir els seus llocs de treball vacants.
Durant aquest semestre s'han gestionat 232 ofertes de feina, majoritàriament en el sector terciari.

 
Al llarg d'aquests 6 mesos s'han inserit 71 persones. El percentatge més elevat de persones que han trobat feina al llarg
d'aquests darrers 4.5 anys ha estat de persones residents al Baix Ripollès:
 

Gairebé la meitat de les persones acompanyades han trobat feina a la seva pròpia població de residència i només un 6%
han hagut de marxar fora de la comarca: 
 

El sector majoritari d'inserció ha estat el terciari:



 

També s'ha acompanyat a 19 persones que tenien una idea de negoci i d'entre les quals 7 han constituït finalment la seva
empresa. L'activitat econòmica de les noves empreses creades la podem classificar en els següents sectors:

I s'han ubicat a Ripoll i Gombrèn:

 
 



ETS UNA EMPRESA I NECESSITES GENT PER A TREBALLAR?
 

 

 

Contacta amb nosaltres i posarem al teu servei la nostra BORSA DE TREBALL 
SERVEI GRATUÏT 

El Servei d’Inserció Laboral de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès ofereix:

Preselecció de persones candidates: seleccionem aquelles persones que s’ajusten al lloc de treball a cobrir.
Informació i suport en tràmits sobre ajuts a la contractació.
Publicació opcional de les ofertes de feina a la nostra pàgina web.
Publicitat opcional de les ofertes a les xarxes socials.

OFERTES DE FEINA ACTUALITZADES CADA SETMANA

POSA'NS LA TEVA OFERTA AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSi7S49hmU7BnB3v-Y4m5KvH8mK1nO-c9DWntP6war57YgjQ/viewform




 

Des de l'Agència oferim una atenció personalitzada a les persones  de la comarca del Ripollès que estan en recerca de
feina. 

Cada setmana publiquem l'actualització de les ofertes de feina vigents que gestionem des de la nostra borsa de treball. 

Per a més informació pots contactar amb nosaltres a: 
Tel. 972.70.44.99 
insercio@ripollesdesenvolupament.com 
 

OBSERVATORI DEL RIPOLLÈS
DADES ACTUALITZADES A L'OBSERVATORI DEL RIPOLLÈS:

 
INFORME MENSUAL ATUR I CONTRACTACIÓ AL RIPOLLÈS. JUNY 2021 

 

CONSULTEU LA RESTA D'OFERTES VIGENTS AQUÍ

mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-de-treball/ofertes-de-feina/


INFORME MENSUAL ATUR I CONTRACTACIÓ AL RIPOLLÈS. JUNY 2021 

A l'observatori del Ripollès es pot consultar l'informe mensual amb les dades del mercat de treball al Ripollès: atur i
contractacions i les estadístiques de regulació d'ocupació del mes de juny.  
 

CONSULTAR INFORME MERCAT DE TREBALL AL RIPOLLÈS JUNY 2021

CONSULTAR ESTADÍSTICA DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ AL RIPOLLÈS JUNY 2021

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/07/Dades-mercat-de-treball.-Juny-2021.pdf?fbclid=IwAR1bhGjyrlTq7KyoyPRvL46z8uteJGfxd05EL3dQpRi602H3ZZ-qSUuF7Dg
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/07/Estad%C3%ADstica-de-regulaci%C3%B3-docupaci%C3%B3-Juny-2021.pdf?fbclid=IwAR1qeuGyjP-W-KMDD7XSOg6dS2pS_NhUmQHScLkR0XqVjBxeP_S16ijxdzQ
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/07/Dades-mercat-de-treball.-Juny-2021.pdf?fbclid=IwAR1bhGjyrlTq7KyoyPRvL46z8uteJGfxd05EL3dQpRi602H3ZZ-qSUuF7Dg
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/07/Estad%C3%ADstica-de-regulaci%C3%B3-docupaci%C3%B3-Juny-2021.pdf?fbclid=IwAR1qeuGyjP-W-KMDD7XSOg6dS2pS_NhUmQHScLkR0XqVjBxeP_S16ijxdzQ


EMPRESA I EMPRENEDORIA
DIJOUS EMPRENEDOR

 

 
  
 

Per a més informació podeu contactar amb el servei d'assessorament a l'empresa i l'emprenedoria de l'Agència: 
Tel. 972704499 
emprenedors@ripollesdesenvolupament.com

TURISME

mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com


NOVES MIRADES EN TURISME I PATRIMONI
 
La tècnica de turisme de l'Agència, la Raquel Molina Farrés, va intervenir en el col.loqui de la darrera sessió del cicle Noves
Mirades en Turisme i Patrimoni del Campus de Turisme i del Campus de Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de
Girona, dedicat a Itineraris, rutes i xarxes patrimonials com a recursos turístics. La Raquel va explicar el PECT Costa Brava-
Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa. 
 

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Polígon Industrial Els Pintors c/ Joan Miró, 2-4.    17500 Ripoll 

Tel. 972704499   / consorci@ripollesdesenvolupament.com 
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