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Agència de Desenvolupament del Ripollès

OCUPACIÓ I FORMACIÓ
FINALITZA LA CAPACITACIÓ EN TÈCNIQUES DE PALETERIA
 

  

 

Vàries persones del Ripollès finalitzaven aquest passat 23 de juny la capacitació en tècniques de paleteria i instal·lacions elèctriques. 

Aquesta capacitació és una acció d’aprenentatge especialitzat del Dispositiu d'Orientació Sociolaboral que ofereix l'Agència de
Desenvolupament del Ripollès a través del programa Treball a les 7 Comarques, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - SOC. 

Les classes han estat teòriques i pràctiques i s'han portat a terme a les isntal.lacions de la Unió d'Empresaris de la Construcció a Ripoll. Un
total de 115 hores que han permès als alumnes participants formar-se en:

Interpretació de plànols .
Tècniques de paleta.
Pastes, morters i adhesius.
Proveïment del lloc de treball.
Construcció de particions.
Operacions d’ajuda a oficis.
Operacions d’excavació amb mitjans manuals.
Prevenció de riscs laborals.
Esquemes, instal·lació de quadres i circuits elèctrics.

http://www.ripollesdesenvolupament.com/


Connexió d'interruptors i protecció de motors.

Abans de finalitzar la formació, vàries empreses de la construcció van visitar als alumnes per parlar amb ells i veure com posaven en
pràctica els coneixements adquirits. Ara algunes d'aquestes empreses acolliran alumnes en pràctiques i d'altres contractaran algun
d'aquests alumnes participants. 
 

10 JOVES FINALITZEN LA FORMACIÓ DE CONDUCTOR DE CARRETONS ELEVADORS.
 

 

 

Deu joves ripollesos majors de setze anys que no estaven vinculats a cap acció formativa ni laboral, han participat d’un itinerari ocupacional
promogut pel Pla Educatiu d’Entorn (PEE), les regidories de Joventut i Educació de l’Ajuntament de Ripoll, l’Agència de Desenvolupament
del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès, en el marc dels tallers POEFE del Pla Educatiu d’Entorn 0-20 de Ripoll. 
Podeu consultar la nota de premsa de l'Ajuntament de Ripoll aquí.

OFERTES DE FEINA ACTUALITZADES CADA SETMANA
 

https://ripoll.cat/exit-proposta-formacio-joves-a-ripoll/




 

El Servei d'Orientació i Inserció Laboral de l'Agència ofereix 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:

 
ATUR I CONTRACTACIONS AL RIPOLLÈS DEL MES DE MAIG DE 2021 
ESTADÍSTIQUES DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ ABRIL I MAIG DE 2021 

 

CONSULTEU LA RESTA D'OFERTES VIGENTS AQUÍ

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


 
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 maig.  
 

EMPRESA I EMPRENEDORIA
DIJOUS EMPRENEDOR

 

CONSULTAR INFORME MERCAT DE TREBALL AL RIPOLLÈS MAIG 2021

CONSULTAR ESTADÍSTICA DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ AL RIPOLLÈS MAIG 2021

http://www.ripollesdesenvolupament.com/observatori/informes/informes-mensuals/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/06/Dades-mercat-de-treball.-Maig-2021.pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/06/Estad%C3%ADstica-de-regulaci%C3%B3-docupaci%C3%B3-Maig-2021.pdf


  

 



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

PREN EL RELLEU!

Aquí us deixem els nous traspassos de negoci d'aquest mes de juny: 
 

mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com


  



Si voleu més informació podeu contactar amb l'Agència de Desenvolupament del Ripollès a: 
Tel. 972704499 
emprenedors@ripollesdesenvolupament.com

ENERGIA
CANVIS EN LES TARIFES ELÈCTRIQUES A PARTIR DEL DIA 1 DE JUNY.
 

 

 

A partir del dia 1 de juny entraven en vigor les noves tarifes elèctriques. Aquest canvi en la manera de facturar l’electricitat beneficiarà
aquells particulars i empreses que implementin accions d’estalvi energètic, així com servirà per incentivar l’autoconsum, mitjançant la
instal·lació de sistemes de generació elèctrica renovable, principalment fotovoltaica. Això es deu a que les noves tarifes penalitzaran el cost
de l’energia, sobretot en P1, llevat que s’apliquin ràpidament canvis en els hàbits de demanda, cosa que en la majoria dels casos serà molt
difícil o impossible de realitzar.

Què implicarà aquest canvi?

Tots els consumidors que tinguin contractada una potència per sota de 15kW veuran que la seva nova tarifa s’anomena 2.0TD. Aquesta es
compon de:

mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com


2 períodes de facturació de potència. Es permet la contractació d’una potència de 00.00h a 08.00h (i caps de setmana i festius
d’àmbit estatal) i d’una altra de 08.00h a 24.00h. Això és molt interessant pels consumidors que tinguin un aparell que requereixi
bastanta potència i que no importi l’hora en què utilitza l’energia, com podria ser un acumulador d’aigua calenta, o cotxe elèctric. En
aquest cas, es contractaria una potència superior a les nits i caps de setmana per carregar-los aleshores.
3 períodes de facturació d’energia. Segons el moment del dia en què s’utilitzi, l’energia, es pagarà a un preu o a un altre, seguint
sempre aquest horari (no variarà en funció de si és hivern o estiu, ni amb el canvi d’hora).

Període punta – P1: de 10 a 14 h i de 18 a 22 h. Durant aquest període és quan l’energia serà més cara.
Període pla – P2: de 8 a 10 h, de 14 a 18 h i de 22 a 24 h. Durant aquest període, l’energia no serà tan econòmica com en el
període vall, ni tan cara com en el període punta.
Període vall – P3: de 00 a 8 h del matí. Durant aquest període, l’energia que s’utilitzi serà més econòmica.
Durant els caps de setmana i festius d’àmbit estatal totes les hores seran període vall.

 

En el cas de potències per sobre de 15kW en Baixa Tensió (BT), la tarifa passa de ser 3.0A a 3.0TD. En aquest cas, la tarifa es compon de:

6 períodes de potència (P1-P6). En cada període es podrà contractar una potència diferent, tenint en compte que la potència d’un
període ha de ser igual o superior al període anterior. Per exemple, podem contractar 16kW als períodes P1-P5 i 25kW al període P6,
però no ho podríem fer al revés. Alhora, el cost de la potència a P1 serà el més car i a P6 el més barat. Un altre canvi és l’eliminació de
la bonificació per als usos de potència inferiors al 85%. És a dir, a partir d’ara, quan el maxímetre sigui inferior o igual a la potència que
tenim contractada, es facturarà la potència contractada. Per contra, si ens passem de potència, sí qui hi haurà recàrrec per aquest
excés.

6 períodes de consum (P1-P6). L’energia també tindrà preus diferents en funció del període, essent P1 el més car i P6 el més barat.

I en quins horaris s’aplicarà cada període? Doncs a diferència de la tarifa 2.0TD no és un rellotge fixe tot l’any, sinó que dependrà del mes
de l’any on ens trobem. A la Península, els períodes es reparteixen de la següent manera:

Vols assessorament gratuït?

Les empreses que vulguin disposar d’un assessorament energètic gratuït, només han d’enviar un correu
a energia@ripollesdesenvolupament.com, o bé trucar al telèfon 972704499.

mailto:energia@ripollesdesenvolupament.com


TURISME
TORNEN LES REUNIONS PRESENCIALS DE TÈCNICS/QUES DE TURISME DEL RIPOLLÈS
 

 
 

A partir d'aquest mes de juny han tornat les reunions presencials de tècnics/ques de turisme del Ripollès, compartint projectes, creant
sinergies i planificant accions promocionals per acollir als visitants a la nostra comarca. 
Després d'aquesta primera reunió mensual presencial, es van poder visitar les obres del futur centre Ecomuseu del Molí Gros a
Campdevànol. 

EL RIPOLLÈS TÉ NOVA WEB DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
 



 
 

Després de molts mesos de feina, el Consell Comarcal del Ripollès presentava el 16 de juny el nou web de promoció turística del Ripollès.
Des de l'àrea de turisme de l'Agència també hi hem estat treballant i donant tot el nostre suport.

VIU EL DOBLE

 

Mar o muntanya? Per què escollir? Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu, viu el DOBLE A COSTA BRAVA i al PIRINEU DE
GIRONA ho tenim tot per gaudir de la vida viatjant!

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

Tel. 972704499   / consorci@ripollesdesenvolupament.com 

VISITAR WEB AQUÍ

https://ripollesturisme.com/
https://www.facebook.com/costabravapirineudegirona/videos/1480875285586427
https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament/
https://twitter.com/CRDesenv
http://www.instagram.com/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/
mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com
https://ripollesturisme.com/
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