
 
 

                                      
 

Informe de les actuacions realitzades 2022.  
Departament de promoció econòmica -  Consorci de la Ribera . 
 
1. La Ribera Impulsa: PAD (Punt d'Atenció Digital). Servei integral de competències 
digitals. 

19 punts d’atenció en poblacions de la comarca per a persones aturades i empreses 
on es facilita suport a la digitalització  mitjançant la prestació d'un servei integral 
d'informació, formació i assessorament digital que impulse la Transformació Digital de 
la Ribera. 

PAD Ocupació: digitalització de persones aturades per a la recerca i millora de 
l’empleabilitat. 

 360 persones participants, 449 actuacions realitzades: 99 accions grupals (tallers 
i formacions grupals) i 350 atencions individuals. 

 88 ofertes de treball, 289 currículums gestionats per a la inserció laboral en 
empreses. 

 86 persones insertades. 

PAD Empresa: digitalització d’empreses de la comarca. 

 131 atencions/assessoraments a empreses. 

 33 accions formatives, 464 empreses formades  (94 en línia i 370 presencial) 

Coordinació del PATER (Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera). 

Creació de una nova web del PATER . On es poden seguir en línea les actuacions realitzades 

i a realitzar per la Ribera Impulsa  www.pater.es  

Coordinació de la xarxa de AEDLs de la Ribera: Sistema de qualiat de la ISO 9001:2015.  

Representant de la Comissió Tècnica del Consell territorial de formació professional, 

de la Conselleria d’Educació. 

2. La Ribera Sostenible. Itinerari de capacitació en implementació de ODS’s 
 

Jornades de sensibilització i difusió sobre economia sostenible y aplicació dels ODS. Han 
participat un total de 105 persones, 85 persones de manera presencial i  20 en línea. 

 
Tallers formatius específics:“Com implementar els ODS“, “Eficiència i sostenibilitat en la 
gestió de residus. El sistema PaP.”, “la gestió de fons europeus en ODS.” , dirigits a tècnics 
d’adminsitració local i empreses. 108 persones formades. 

Visita estudi a la Mancomunitat de la Plana, Vic (Barcelona) com bona pràctica en 

implementació i desenvolupament dels ODS. Participació de 21 persones. 

3. La Ribera i Europa. Gestió i coordinació de fons europeus . Programes ERASMUS +. 
Projecte EASE: creació de programa formatiu per al foment d’empreniment social per a 

dones.  

Projecte WATT ELSE: creació de programa formatiu de nous jaciments d’ocupació en 

energies renovables i alternatives. Projecte seleccionat com a BONA PRÀCTICA  per la 

Comissió Europea. 

Projecte Next Door:  creació de programa formatiu per a la participació de persones majors 

en la societat. 

 

http://www.pater.es/

