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Agència de Desenvolupament del Ripollès

OCUPACIÓ
 
4 JOVES S'INSEREIXEN AL RIPOLLÈS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
TREBALL I FORMACIÓ
 
Noves oportunitats d'incorporació al mercat laboral per a joves al Ripollès.

A finals d'aquest passat any, quatre joves han estat contractats al Ripollès sota el Programa Treball i Formació,
en la convocatòria 2022 per a Joves tutelats, ex-tutelats o en situació de vulnerabilitat, amb una subvenció de
78.583,20€.
Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Trabajo i
Economia Social i la Generalitat de Catalunya.
 

El programa permet que els joves tinguin un contracte de 12 mesos a jornada completa desenvolupant tasques
dins de les brigades municipals d'ajuntaments ripollesos. Les tasques que porten a terme són de manteniment i



neteja d'espais públics, totes elles feines que reverteixen directament en la millora i el manteniment de l'entorn
dels municipis de la comarca.
 

Els ajuntaments en els que s'han incorporat aquests joves són els de Campdevànol, Planoles i Ripoll. Per a
portar-ho a terme l'Agència de Desenvolupament del Ripollès ha establert diferents convenis de col·laboració
amb aquests ens públics.
 

Per als joves és una oportunitat de primera contractació i incorporació al mercat de treball. Adquireixen
experiència laboral, i la combinen amb formació en habilitats, orientació laboral i competències transversals.
 



 

SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES A L’ATUR
MAJORS DE 30 ANYS

Contractar persones a l'atur està subvencionat durant  9 mesos a través del programa 30 plus.
 

 

Persones destinatàries:  persones en situació d’atur de 30 anys i més, inscrites a  l’Oficina de Treball i en



situació DONO, prioritzant els següents col·lectius:

Persones majors de 30 anys en situació d’atur de llarga durada
Persones majors de 45 anys en situació d’atur

Empreses participants: la selecció de les empreses i la intermediació laboral (oferta/demanda) la fa  l’Agència
de Desenvolupament del Ripollès, com a entitat promotora del 30 Plus.

Cal signar conveni de col·laboració entre entitat promotora i empresa contractant i assignar una persona
de referència (tutor/a) per part de l’empresa.
L’empresa podrà sol·licitar una subvenció, basada en un mòdul econòmic mensual de 1.166,67€ per
jornada completa (40 h/set), fins a 9 mesos, o la part proporcional en cas de  ser jornada parcial (mai
inferior al 50% de la jornada ordinària).
El treballador/a ha de realitzar una formació professionalitzada a associada al perfil de treball de 20 a
100 hores. Si la formació és simultània al contracte laboral, aquest haurà de ser obligatòriament a temps
parcial i també haurà d’incloure la distribució i horari del temps de treball efectiu i el temps dedicat a la
formació.

Termini de contractació: es podran subscriure contractes fins 1 d’Abril de 2023.

Termini de presentació de sol·licituds:  l’entitat o empresa contractant ha de presentar la sol·licitud en el
termini de dos mesos des de la data d’inici del contracte.

Si necessiteu contractar i us voleu beneficiar de la subvenció, contacteu amb nosaltres:
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Tel. 972.70.44.99

PROGRAMA 30 PLUS- 2022. “Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i
pel Servicio Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa
SOC-30 Plus regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre EMT/128/2021, de 14 de
juny.”

AULA D'HOSTALERIA
 
ES REPRÈN EL SERVEI DE MENJADOR DE L'AULA D'HOSTALERIA DEL
RIPOLLÈS DESPRÉS DE LES VACANCES DE NADAL
 

 
Novament el menjador de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès obre les seves portes després de les vacances
nadalenques. Alumnes i professorat tornen a oferir un menú degustació que posa en pràctica els coneixements



que van adquirint els i les alumnes al llarg del curs escolar.

Per a poder degustar aquest menú i contribuir al mateix temps en la formació professional de tot el seu alumnat,
podeu reservar taula a través del telèfon de l'Agència al: 972704499.

Per a més informació, us podeu adreçar a:
Aula d'Hostaleria del Ripollès
Tel.972704499
aula@ripollesdesenvolupament.com
 

PRODUCTE DEL RIPOLLÈS

EL PRODUCTE DEL RIPOLLÈS A L'ESCOLA MESTRE ANDREU DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES
 
Aquest mes de gener el Producte del Ripollès ha tornat a estar present als centres escolars del Ripollès a través
del projecte Ens Mengem Les Valls de l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, amb col·laboració de
l'Associació Producte del Ripollès i l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.
 

En aquesta ocasió la Núria Sala de Ca la Magda ha fet el taller explicatiu i manipulatiu a l'alumnat de 2n de
primària de l'Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses.
 

Consulteu el menú setmanal aquí

mailto:aula@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/aula-hosteleria/carta/


TURISME

PRESENTS AL FÒRUM DE TURISME DEL RIPOLLÈS

Des de l'Agència vam estar presents el dia 16 de gener a Fòrum de Turisme del Ripollès, celebrat a la seu del
Consell Comarcal. Durant l'acte vam poder presentar les accions realitzades en matèria de turisme durant els
anys 2020 - 2022.

El Fòrum va comptar amb la presència d'una cinquantena d’assistents de tots els àmbits del sectors turístic i
primari.
 



Durant la sessió també es van explicar les principals accions dutes a terme l’any 2022 seguint el Programa
d’Actuacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible, tant des del Parc Natural com des de l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès, com des del Consell Comarcal.
 

Es van presentar els reptes per aquest any 2023, com ara la renovació de la Carta amb un nou Programa
Comarcal d’Actuacions 2024-2028 i l’inici del procés d’adhesió, durant les properes setmanes, d’empreses del
Ripollès a la Carta Europea. El Fòrum va aprovar els requisits bàsics d’aquesta adhesió d’empreses i l’inici de la
fase II de la CETS al Ripollès, en què els agents privats turístics i agroalimentaris tindran l’oportunitat de sumar-
se al projecte de desenvolupament sostenible del Ripollès.

La Carta Europea de Turisme Sostenible és el projecte turístic comú de la comarca del Ripollès, liderat des del
Parc Natural. Amb ella es pretén evolucionar cap a ser un destí de turisme sostenible en tots els seus àmbits,
tant des del punt de vista de les iniciatives de l’administració, com de la gestió dels negocis turístics i
agroalimentaris. Amb la suma de tot i seguint el full de ruta traçat per la Federació Europarc i adaptat a la realitat
del territori. El Fòrum és l’espai de supervisió, discussió, esmena i aprovació de propostes del Grup de Treball,
un espai permanent i obert a tots on s’espera aglutinar cada cop més tots els agents del Ripollès. La Carta
avança i es consolida com l’espai de participació del desenvolupament turístic del Ripollès, on tothom hi és
benvingut.

 

SESSIÓ INFORMATIVA PER A L'ADHESIÓ D'EMPRESES TURÍSTIQUES DEL



RIPOLLÈS A LA CARTA EUROPEA DEL TURISME SOSTENIBLE

Aquest dilluns 30 de gener vam estar presents, a la seu del Consell Comarcal del Ripollès, a la sessió
informativa per a l'adhesió d’empreses turístiques del Ripollès a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
 

 

OFERTES DE FEINA

OFERTES DE FEINA ACTUALITZADES CADA SETMANA
 

Des de l'Agència cada setmana publiquem l'actualització de les ofertes de feina vigents que gestionem des de
la borsa de treball.



http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina-2/
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Per a més informació pots contactar amb nosaltres a:
Tel. 972.70.44.99
insercio@ripollesdesenvolupament.com

 

EMPRESA I EMPRENEDORIA
 

EN AQUESTS MOMENTS HI HA UN DESPATX DOBLE LLIURE AL VIVER DEL
CENTRE D'EMPRESES DEL RIPOLLÈS

En aquests moments, en el viver del Centre d'Empreses del Ripollès, hi ha lliure un despatx doble de 28,45 m2.

CONSULTEU LA RESTA D'OFERTES VIGENTS AQUÍ

http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina-2/
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina-2/


 
El Viver del Centre d'empreses del Ripollès està situat al Polígon Industrial del Pintors, a les instal·lacions de
l'Agència. Consta de 6 despatxos i 6 naus. 
 

L'objectiu principal és promoure activitats de nova creació o en procés de consolidació, oferint un període
d'estada al viver d'entre 3 i 5 anys segons la modalitat.



  

Si teniu necessitat d'espai per a desenvolupar la vostra idea de negoci podeu contactar amb nosaltres aquí a
l'Agència a emprenedors@ripolllesdesenvolupament.com o bé al telèfon 972704499.
 

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’Intermediació Laboral de l’Agència, amb la borsa de treball, 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.

 

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


ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES
BISAURA

PROGRAMA D’EMPRENEDORIA RURAL AL RIPOLLÈS GES BISAURA
 

 
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura organitza el “Programa d’Emprenedoria Rural al Ripollès Ges Bisaura”
amb l’objectiu de recolzar iniciatives i projectes emprenedors de l’àmbit d’actuació de l’Associació Leader
Ripollès Ges Bisaura i així afavorir la creació de llocs de treball, la fixació de la població al territori i la
potenciació de la cultura emprenedora.

Objecte del programa
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura organitza el“Programa d’Emprenedoria Rural al Ripollès Ges
Bisaura”amb l’objectiu de recolzar iniciatives i projectes emprenedors de l’àmbit d’actuació de l’Associació
Leader Ripollès Ges Bisaura i així afavorir la creació de llocs de treball, la fixació de la població al territori i la
potenciació de la cultura emprenedora.
Aquesta iniciativa està impulsada per CaixaBank, que ha posat en marxa el programa Terra d’Oportunitats amb
l’objectiu de reforçar el seu compromís amb els entorns rurals a través de la col·laboració amb els Grups d’Acció
Local.

Descripció del programa
Es seleccionaran 4 projectes que obtindran un servei valorat per un import de 1.000,00 euros, IVA
inclòs. En el cas que l’acció sobrepassi aquest import, serà l’empresa o persona física la que assumirà la
diferència fins arribar al total.
El servei serà escollit per l’empresa o persona física d’acord a les seves necessitats, dins dels següents àmbits:

Espai web i presència a Internet
Gestió de les Xarxes Socials
Comunicació i màrqueting
Creació de marca corporativa
Assessorament econòmic

POSA'NS LA TEVA OFERTA AQUÍ

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


Se’n valoraran d’altres en el cas que l’empresa ho sol·liciti i ho justifiqui adequadament.

A més, aquests quatres projectes s’incorporaran durant sis mesos a la Incubadora Rural, un programa de
formació i acompanyament impulsat per Caixabank amb col·laboració de Rural Talent, i que constarà del
següent:

Revisió del pla de negoci, expansió, xarxes de distribució i comercialització
Sessió de treball amb empreses referents del sector
Microfinances
Pla de difusió, màrqueting digital i comunicació

La resta de candidatures presentades s’incorporaran als programes formatius i d’acompanyament de
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Públic objectiu del programa
El programa es dirigeix a projectes emprenedors que compleixin amb l’objectiu d’aquest.
Els projectes han de ser presentats per persones físiques o empreses que, independentment de la seva forma
jurídica (autònoms, societats limitades, societats civils, cooperatives, SAT, etc.), compleixin els següents
requisits:

Que el projecte es trobi situat a l’àmbit d’actuació de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. En cas de
ser projectes d’emprenedoria de nova creació, hauran de registrar-se en un termini de tres mesos a partir
de la presentació de la candidatura.
Que el projecte sigui de nova creació o d’antiguitat inferior a 5 anys i una facturació inferior a 150.000
euros.
Ubicats en municipis amb una població inferior als 10.000 habitants.
Projectes que s’emmarquin dins alguna d’aquestes tipologies:

Projectes productius amb creació d’ocupació
Projectes d’innovació productiva
Projectes d’obertura de negocis comercials, en especial els que atenen necessitats bàsiques
Projectes que serveixin per augmentar el valor afegit del producte final.

Els projectes podran ser de diferents sectors: agroalimentari, ramader, agricultura ecològica, energia, forestal,
turisme, serveis a la població, artesania, etc.

Àmbit d’actuació i termini d’execució
Les empreses o persones físiques sol·licitants han de tenir la seu o delegació permanent en l’àmbit d’actuació
de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i l’activitat proposada ha d’estar circumscrita en el mateix àmbit.
Els projectes s’executaran abans del 31 de març de 2023. Podran estar en procés d’execució en el moment de
presentar la candidatura a la convocatòria.

Presentació de candidatures i documentació necessària
Per a poder-se presentar a la candidatura, cal procedir de la següent manera:
Descarregar i omplir el MODEL DE CANDIDATURA i signar el document de DECLARACIÓ RESPONSABLE de
compliment dels requisits. Els documents es troben disponibles al web www.ripollesgesbisaura.org
Tramitar la sol·licitud omplint una instància genèricaa través de la seu electrònica de l’Associació adjuntant-hi la
documentació anterior.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 23 de gener de 2023 i finalitza el 23 de febrer de 2023,
a les 23:59 hores.

No s’acceptaran sol·licituds que no estiguin degudament omplertes o presentades per altres vies o fora de
termini.

Criteris de valoració
Tots els projectes hauran de complir amb els requisits descrits anteriorment. Tanmateix, es valoraran els
següents criteris:

Qualitat i coherència del projecte amb els resultats previstos (Màxim 20 punts). Es prioritzaran els
projectes més ben detallats i els que sol·licitin un servei més ben definit, amb uns objectius clars.
Utilitat: resposta a una necessitat clarament identificada i ajustada al context actual i en línia amb l’objectiu
del programa (Màxim 20 punts).

http://www.ripollesgesbisaura.org/
https://www.seu-e.cat/ca/web/leaderripollesgesbisaura/tramits-i-gestions


Vinculació del projecte amb els objectius específics de l’Estratègia de Desenvolupament Local de
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura (Màxim 20 punts):

Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica
Promocionar els productes agroalimentaris de qualitat
Afavorir el consum de proximitat
Promoció de la cooperació interempresarial

Avaluació i selecció dels projectes
Els projectes seran avaluats pel personal tècnic de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i aprovats per la
seva Junta Directiva o per Resolució de Presidència, si s’escau.
Els resultats de l’avaluació i la selecció dels projectes presentats es publicaran al
webwww.ripollesgesbisaura.orgi es comunicaran via notificació electrònica a totes les empreses o persones
físiques presentades.

Altres disposicions
La presentació de sol·licituds predisposa l’acceptació de les condicions del programa.
De produir-se incompliment, l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura es reserva el dret de procedir com
s’estimi convenient.
Qualsevol qüestió que pugui sorgir de la interpretació o aplicació d’aquestes condicions serà resolta per
l’Associació, que es reserva el dret a modificar, per causes justificades, les condiciones del programa en
qualsevol moment. Qualsevol modificació serà publicada al web corresponent.
L’Associació no serà titular ni dels projectes presentats ni dels realitzats, ja que la titularitat d’aquests serà en
exclusiva de l’empresa o persona física beneficiària.
Ni l’Associació, ni qualsevol de les empreses impulsores de la iniciativa no es responsabilitzarà de cap
reclamació o conseqüència adversa que pugui generar-se de forma directa o indirecta en l’execució del projecte,
i pot emprendre les accions legals oportunes en cas de veure’s afectat per les mateixes.
Per a qualsevol consulta addicional es podrà contactar a través de la seu electrònica de
l’Associació Leader de Ripollès Ges Bisaura (www.ripollesgesbisaura.org) especificant a
l’assumpte“Programa d’Emprenedoria Rural al Ripollès Ges Bisaura”.

Seguiment i justificació del programa
Els beneficiaris es comprometen a presentar informació tècnica i financera sol·licitada per
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura per a la verificació o control de l’execució del programa, en els terminis
i forma que demani l’Associació.
En el cas que durant el desenvolupament del programa es produeixin circumstàncies que ocasionin
modificacions substancials o significatives del projecte presentat, com ara en les dates d’execució, el pressupost
o les que es considerin importants, s’hauran de comunicar a l’Associació per tal que aquesta ho autoritzi.

Comunicació
La imatge de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura s’incorporarà a tots els elements i accions que es
realitzin en el marc del projecte, com per exemple a actes de presentació, invitacions, notes de premsa, cartells,
fullets, vídeos i en tota menció divulgativa del projecte.
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura podrà fer ús informatiu dels projectes seleccionats.

Altres disposicions
Lapresentaciódesol·licitudspredisposal’acceptacióde lescondicionsdelprograma.

De produir–se incompliment, l’Associació LeaderRipollès Ges Bisauraes reserva el dret de procedir
coms’estimiconvenient.

Qualsevol qüestió que pugui sorgir de la interpretació o aplicació d’aquestes condicions seràresolta per
l’Associació, que es reserva el dret a modificar,per causes justificades, les condiciones del programa en
qualsevol moment. Qualsevol modificació serà publicada al web corresponent.

L’Associació no serà titular ni dels projectes presentats ni dels realitzats, ja que latitularitat d’aquestsserà
enexclusivade l’empresaopersonafísica beneficiària.

Ni l’Associació, ni qualsevol de les empreses impulsores de la iniciativa no es responsabilitzarà de cap
reclamació o conseqüència adversa que pugui generar–se de forma directa o indirecta en l’execució del

http://www.ripollesgesbisaura.org/
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projecte, i pot emprendre les accions legals oportunes en cas de veure’s afectat per les mateixes.

Per a qualsevol consulta addicional es podrà contactar a través de la seu electrònica de l’Associació Leaderde
Ripollès Ges Bisaura (www.ripollesgesbisaura.org) especificant
a l’assumpte “Programad’EmprenedoriaRuralalRipollès Ges Bisaura”

 

Trobareu tota la informació a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura

Arxius adjunts

Declaració responsable

Model Projectes Caixabank

 

FORMACIÓ
Vols millorar la gestió de les teves xarxes socials?
Aquesta formació en línia et podria ajudar!

https://www.ripollesgesbisaura.org/programa-demprenedoria-rural-al-ripolles-ges-bisaura/
https://www.ripollesgesbisaura.org/wp-content/uploads/2023/01/DECLARACIO-RESPONSABLE.pdf
https://www.ripollesgesbisaura.org/wp-content/uploads/2023/01/MODEL-SOL-PROJECTES-CAIXABANK.pdf


 
Planifica i analitza les teves accions en xarxes socials i coneix eines en línia.
Dimarts 28 de febrer
De 10:00 h a 12:00 h
 

Organitzen: Associació Leader Ripollès Ges Bisaura , ARCA Desenvolupament Rural , Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Col·labora: Agència de Desenvolupament del Ripollès

Per a més informació:

Inscripcions aquí

https://www.ripollesgesbisaura.org/contacte/
https://www.desenvolupamentrural.cat/
https://agricultura.gencat.cat/ca/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduXemWqdd9Jwqo9JjJRxrOZnOM6SbKcM52Vxr_vVrrUfemRA/viewform?fbclid=IwAR2r4dijgVMYk2a64YV-JcZh08y4PcrBpwYXn338ncpbcMdNhj6eW7XGYRw


Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
Pol. Ind. Els Pintors C/ Joan Miró 2-4
17500 Agència de Desenvolupament del Ripollès

Fotos de capçalera i peu de pàgina de Pixabay 

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

Tel. 972704499   / consorci@ripollesdesenvolupament.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4179147
https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament/
https://twitter.com/CRDesenv
http://www.instagram.com/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/
mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com
https://ripollesdesenvolupament.us14.list-manage.com/profile?u=d52d677169c189d04a768ed69&id=415d4911f4&e=3b90f9aaa7
https://ripollesdesenvolupament.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=d52d677169c189d04a768ed69&id=415d4911f4&e=3b90f9aaa7&c=eb177a36f2

