
Ripollès 30! Pla de reactivació socioeconòmica del Ripoll Accions UiER

Antecedents:

Problemàtiques generals manifestades per part dels diferents sectors empresarials en les entrevistes

executades en el projecte ripollès 30!

1- Manca de personal tècnic per cobrir diferents oficis.

2- Despoblació i envelliment de la població.

3- Comerç amb poca massa crítica i per tant deficitari i amb poca renovació

4- Oportunitat d’aprofitament de infraestructures obsoletes com a oportunitat de restauració per

empreses de construcció i afins, nou habitatge per futurs treballadors o joves i generació de

futurs llocs de treball

5- Cal identificar la comarca amb un aspecte innovador i captador de talent. La creativitat, el

disseny pot ser un bon vincle entre empreses/talent/territori

6- La despoblació, l’envelliment de la població i l’e-commerce està afectant greument els sector

del comerç de la comarca

Sol·licitud de subvenció per a les accions derivades del projecte:

Projecte 1: ESCOLA D’OFICIS.  (Vinculat amb el projecte 1.1. Redefinir l’ensenyament d’oficis” del pla
Ripollès 30!, en l’àmbit 1: El talent arrela al Ripollès)

Objectius:
Capacitació professionals certificats de la comarca o de comarques veïnes
Oferta formativa innexistent a la comarca o comarques veïnes
Dirigir les accions prioritàriament en públic jove o persones amb necessitat de reorientar el seu perfil
professional cap a itineraris professionals centrats en oficis
Proporcional personal qualificat a les empreses de la comarca per donar a resposta a les seves
necessitats de personal

Accions
Rehabilitar la antiga “Escola Taller” habilitant espais polivalents on dur a terme diferents formacions
tècniques adaptades a les demandes de cada any.
Establir canals de col·laboració amb les empreses del territori per definir itineraris formatius, realitzar
convenis de pràctiques i assegurar la inserció laboral.
Aconseguir finançament per a la contractació/Pràctiques per part d’altres projectes vinculats al
foment de la ocupació
Definir i iniciar l’oferta formativa en algunes de les àrees professionals de: Electricitat i electrònica,
Fabricació mecànica, Instal·lació i manteniment, Fusta, moble i suro.

Participació d’altres agents:

*Aquest contracte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19, finançat pel Servicio Público de
Empleo Estatal i amb el cofinançament del Fons Social Europeu. [Núm Exp: SOCD53/20/000001]
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Indicadors d’avaluació:
Evolució del ràtio entre alumnat matriculats / alumnat que superen la formació amb èxit. Assegurar la
acreditació oficial i oferir en mesura certificats de professionalitat.
Evolució en el nombre de insercions de les persones participants de la formació en empreses del
territori.
Nombre de contractes i recursos econòmics destinats a la contractació/ pràctiques i fons de
finançament.
Reunions de coordinació per avaluació de les orientacions estratègiques. Treball en xarxa amb actors
col·laboradors

Projecte 2: FUTURS PROFESSIONALS.  (Vinculat amb el projecte 1.3 “Gestió avançada del talent” del
pla Ripollès 30!, en l’àmbit 1: El talent arrela al Ripollès)

Objectius:
Garantir una plantilla jove amb qualificació professional que desenvolupa la seva carrera en empreses
del Ripollès cobrint ocupacions demandades, facilitant el relleu generacional en diferents llocs de
treball.
Posar en marxa mecanismes de seguiment del talent joves de la comarca coordinant-nos amb els
agents responsables de formació , orientació i el teixit productiu.
Promoure un teixit empresarial innovador i competitiu incorporant talent a la plantilla.
Establir mètodes de coordinació entre centres formatius  i Universitats, amb l’objectiu de que els joves
que han marxat a formar-se fora retornin a la comarca a treballar-hi o a fer pràctiques.

Accions
Disseny i difusió de la web “futurs professionals” per fer d’aquesta una eina de  captació de: joves
interessats en tornar a la seva comarca, empreses interessades en el projecte i centres de formació i
universitats interessades en establir convenis de col·laboració.
Establir canals de col·laboració amb centres formatius i Universitats per definir possibles convenis de
pràctiques i facilitar la inserció laboral d’aquests joves retornats.
Aconseguir finançament per a la contractació/Practiques  per part d’altres projectes vinculats al
foment de la ocupació
Accions d’orientació per a persones interessades i prospecció empresarial.
Dissenyar conjuntament amb els agents implicats canals de captació i retenció de talent jove.
Vincular les persones joves amb necessitat d’habitatge amb el programa de “Viu i treballa"

Aliances i participació d’altres agents:

*Aquest contracte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19, finançat pel Servicio Público de
Empleo Estatal i amb el cofinançament del Fons Social Europeu. [Núm Exp: SOCD53/20/000001]
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Indicadors d’avaluació:
Evolució del nombre de registres gestionats en la plataforma. (Joves, empreses, centres de formació)
Evolució en el nombre de insercions de les persones destinatàries del projecte
Nombre de contractes i recursos econòmics destinats a la contractació/ pràctiques i fons de
finançament.
Reunions de coordinació per avaluació de les orientacions estratègiques. Convenis establerts amb
universitats i centres de formació.

Projecte 3: VIU I TREBALLA AL RIPOLLÈS.   (Vinculat amb el projecte 1.1. Redefinir l’ensenyament
d’oficis” del pla Ripollès 30!, en l’àmbit 1: El talent arrela al Ripollès)
Objectius:
Captar talent forà potenciant l’experiència de viure i treballar al Ripollès a perfils que valorin els  valors
associats a la comarca: NATURA, TEMPS I SALUT, TRANQUIL·LITAT
Posar en marxa la plataforma “Viu i Treballa al Ripollès  i oferir així un espai informatiu i un
acompanyament a les persones i empreses interessades en establir-se al Ripollès per desenvolupar la
seva carrera professional. 
Orientació a les persones interessades i servei de consultoria per les empreses per aconseguir
candidats que satisfacin les necessitats de talent.
Coordinació amb les ofertes d’habitatge existents i valoració dels habitatges buits amb col·laboració
amb promotores interessades en la comarca.

Accions
Disseny i difusió de la web “Viu i Treballa al Ripollès” per fer d’aquesta una eina de  captació de
professionals forans interessant en residir al Ripollès i treballar-hi.
Elaboració de directoris de recursos de la comarca a cada Municipi
Accions de promoció i campanyes per divulgar els beneficis de viure al Ripollès.
Accions d’orientació i prospecció per donar resposta a la demanda de cobrir vacants de les empreses,
i alhora a  les necessitats de feina de les  persones interessades en venir a viure al Ripollès

Aliances i participació d’altres agents:

Indicadors d’avaluació:
Evolució del nombre de visites i registres gestionats en la plataforma.
Evolució en el nombre de persones ateses en els serveis de borsa de treball i assessorament en borsa
d’habitatge.
Nombre de contractacions de personal de fora de la comarca i participant del projecte.

*Aquest contracte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19, finançat pel Servicio Público de
Empleo Estatal i amb el cofinançament del Fons Social Europeu. [Núm Exp: SOCD53/20/000001]


