Catàleg de Serveis
d’Inserció Laboral
per a persones amb
Diversitat Funcional

Què és la Xarxa
Lismivo?
L’any 2004, el Consell Comarcal del Vallès Oriental es marca com una de
les seves línies prioritàries el treballar i potenciar la integració laboral de les
persones amb diversitat funcional a més d’altres col·lectius amb dificultats
especials d’integració. En aquest sentit, es planteja una intervenció conjunta
entre les àrees de Promoció Econòmica i la de Polítiques Socials.
L’any 2008 el grup de treball creat per a treballar en la inserció laboral de les
persones amb diversitat funcional passa a anomenar-se Xarxa LismiVO, ja
que el nombre d’entitats que la formen, el constant intercanvi d’informació
entre elles, el coneixement mutu de les mateixes i la realització conjunta
mitjançant consens de les activitats dutes a terme ens van portar a adoptar
aquesta denominació. En aquest moment, ja estan incloses les entitats que
atenen persones amb capacitat intel·lectual limitada (CIL), persones amb
discapacitat derivada de TSM (trastorn en salut mental) i les entitats que
atenen persones amb una discapacitat física.
Actualment, podem afirmar que formen part de la Xarxa LismiVO tots els
agents de la comarca implicats a la inserció laboral de les persones amb
diversitat funcional.
L’objectiu general de la xarxa és el d’impulsar la inserció laboral de les
persones amb diversitat funcional.
Aquest objectiu general es vol assolir a partir de la consolidació del treball
en xarxa, així com de la sensibilització en l’àmbit empresarial, la ciutadania
i les administracions públiques. En aquest sentit es volen reforçar i crear
circuits d’atenció a persones amb diversitat funcional al territori entre els
diferents agents econòmics i socials de la comarca.
La Xarxa Lismivo treballa per impulsar la inserció laboral a l’empresa
ordinària com a mesura prioritària per la normalització de la vida d’aquestes
persones.
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Presentació
El Vallès Oriental és un territori compromès que treballa i té entre els seus
objectius garantir la igualtat d’oportunitats de tothom per poder millorar la
qualitat de vida de les persones.
Un territori conscient que aconseguir avançar en aquest objectiu suposa
el plantejament d’intervencions en diferents àmbits i, de forma especial, en
aquells col·lectius que per les seves característiques poden resultar més
vulnerables.
Col·lectius que necessiten d’actuacions concretes que els ajudin a
desenvolupar els seus projectes vitals d’una manera autònoma, en igualtat
de condicions, però respectant les diferències.
Un d’aquests col·lectius és el de les persones amb diversitat funcional, amb
les quals el Consell Comarcal i bona part dels agents del Vallès Oriental hi
treballem a través de la Xarxa lismiVO.
Aquesta Xarxa funciona des de l’any 2004 i ha estat molt activa en dur a
terme accions que han representat una millora en la qualitat de vida dels
col·lectius de persones amb diversitat funcional
Aquesta publicació que us presentem, té com objectiu donar a conèixer les
entitats que treballen per a la inserció laboral de les persones amb diversitat
funcional a la nostra comarca. El públic a qui va dirigida aquesta publicació
són als empresaris, professionals i a la ciutadania en general.
Esperem que amb aquesta edició ajudem a donar un nou impuls a la
divulgació de la bona feina de les entitats que treballen en aquest àmbit
i així, potser, aconseguir més oportunitats per un col·lectiu què, en el
context de crisi actual, necessita més que mai, de l’existència de societats
veritablement compromeses.
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Entitat local
Administració pública Carmen Sánchez Carapeto
ADREÇA Avda. Jaume Morató, núm. 18 (edifici La Mongia)
		
08440 Cardedeu
CORREU ELECTRÒNIC carmensc@cardedeu.cat
TELÈFON 93 841 88 14
WEB www.cardedeu.cat/temes/formacio-i-ocupacio/

SERVEIS

Formació i Ocupació (generalista)

Tipologia: Orientació, formació i inserció
Sessions individuals i grupals per orientar i assessorar a usuaris vers la
presa de decisió dels diferents recursos de la Comarca.
Adreçat a: Usuaris

Formació per a l’ocupació

PROGRAMES

Cursos de Formació Ocupacional, cursos de formació, orientació i inserció
per a joves, PFI-PTT, auxiliar d’oficinas i montatge d’instal·lacions eléctriques.
Cursos de formació dirigits a persones usuàries que estant en recerca
de feina i que volen millorar les seves competències professionals i
transversals.
Adreçat a: Usuaris

Borsa de treball o club de feina (generalista)

Orientació-Inserció
Intermediació laboral, gestió d’ofertes de treball, assessorament i
acompanyament a la inserció
Adreçat a: Usuaris

Càpsules formatives - monogràfics (generalista)

Formació
Monogràfics de temàtica relacionada amb la recerca de feina i amb
l’autoanàlisi de les competències i del posicionament en el mercat de
treball.
Adreçat a: Usuaris

Escola d’adults

Formació
Cursos de preparació a la Prova d’Acces a Grau Mig i Prova d’accés a Grau
Superior, Anglès A.1 i A.2, Competic Inicial i Competic 1, Alfabetització en
Castellà.
Adreçat a: Usuaris
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AJUNTAMENT DE CARDEDEU - SLO
Entitat local

ASSESSORAMENT

Orientació Professional i acadèmica (generalista)

Orientació
Sessions individuals i grupals per informar i ajudar a la presa de decisions
a l’hora d’escollir estudis acadèmics
Adreçat a: Usuaris, famílies i professionals d’educació

Processos de pràctiques

Convenis de practiques
Assessorament tant a empreses com usuaris de com funcionen els
convenis de practiques i quins són els passos que s’han de dur a terme per
a fer-los
Adreçat a: Entitats públiques, privades, usuaris i empreses.
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AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - SLO
Entitat local
SECTOR/SUBSECTOR Administració local
PERSONA DE CONTACTE Elisabeth Martín Saura
ADREÇA Masia de les Tres Torres, C/ de les Tres Torres 18-20

08402 Granollers

CORREU ELECTRÒNIC feinagm@granollers.cat
TELÈFON 93 8611390
WEB www.granollers.cat/ocupacioempresa
DESCRIPCIÓ ENTITAT Servei local d’Ocupació

Servei local d’ocupació

SERVEIS

generalista. Atén a totes les persones que es troben en situació de recerca
de feina
Espai de recerca de feina dirigit a persones que cerquen feina i a empreses
que n’ofereixen.
Adreçat a: Usuaris i empreses

Assessorament

ASSESSORAMENT

individual.
Orientació a usuaris en recerca de feina.
Adreçat a: Usuaris
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AJUNTAMENT DE
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Entitat local - Departament d’Ocupació Promoció Econòmica i Comerç
PERSONA DE CONTACTE Àngels Rial Selvas
ADREÇA C/ de la Pau,10, local2

08170Montornès del Vallès

CORREU ELECTRÒNIC rialsa@montornes.cat
TELÈFON 93 566 70 04
WEB http://www.montornes.cat/ocupacio/ofertes

http://www.montornes.cat/ocupacio/formacio

Servei Local d’Ocupació

SERVEIS

Borsa de treball Intermediació laboral mitjançant orientació, elaboració
d’itineraris, tècniques de recerca de feina, suport a la recerca de feina,
formació i derivacions.
Adreçat a: persones i empreses del municipi inscrites a la borsa de treball

Club de Feina

ESPAIS

Espai destinat a la recerca activa d’ocupació amb els recursos i eines
necessàries així com el suport tècnic especialitzat.
Adreçat a: Usuaris

Espai de Recerca de Feina

Espai amb acompanyament tècnic per les persones que formen part del
Dispositiu d’Inserció Laboral del Barri de Montornès Nord
Adreçat a: Usuaris

Joves en pràctiques.

PROGRAMES

Contractació i acompanyament de joves beneficiaris de la Garantia Juvenil
que estan apuntats a la Plataforma XALOC.
Adreçat a: Usuaris

Endavant Jove!.

Orientació i acompanyament de joves inscrits a la borsa de treball municipal
(OPEC)
Adreçat a: Usuaris.

Treball i Formació.

Contractació de persones aturades de llarga durada amb situacions de risc
d’exclusió social.
Adreçat a: Usuaris
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Entitat local - Departament d’Ocupació Promoció Econòmica i Comerç

DIL BARRI.

PROGRAMES

Dispositiu d’inserció laboral per les persones residents al barri de
Montornès Nord.
Adreçat a: Usuaris

Plans d’Ocupació Local.

Ofertes de feina adaptades a col·lectius amb especials dificultats per
encaixar dins el mercat laboral.
Adreçat a: Usuaris
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AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA - SLO
Àrea de Promoció Econòmica
SECTOR/SUBSECTOR Inserció laboral
PERSONA DE CONTACTE Gemma Dachs Porta
ADREÇA Pl. de la Vila, núm. 1

08460 Sta. M. de Palautordera

CORREU ELECTRÒNIC dachspg@smpalautordera.cat
TELÈFON 93 847 96 26
WEB www.smpalautordera.ca t
DESCRIPCIÓ ENTITAT Administració pública

Servei local d’ocupació

SERVEIS

generalista.
Espai de recerca de feina dirigit a persones que cerquen feina i a empreses
que n’ofereixen.
Adreçat a: Usuaris i empreses

Assessorament

individual.
Orientació a usuaris en recerca de feina.
Adreçat a: Usuaris
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Cooperativa sense ànim de lucre
SUBSECTOR Serveis a empreses
PERSONA DE CONTACTE Jordi Orta
ADREÇA C. Josep Umbert, núm. 92-94, 1r. 1ª. (Edifici Delta)

08402 Granollers

CORREU ELECTRÒNIC info@ral.cat
TELÈFON 93 879 20 09
WEB www.ral.cat
DESCRIPCIÓ ENTITAT RAL, SCCL. És una cooperativa de serveis, sense

ànim de lucre, que té com a finalitat oferir una eina
d’integració laboral a persones amb diversitat funcional.
Per aquest motiu Ral ha esdevingut un Centre Especial
de Treball i una Agència de Col·locació per persones
amb diversitat funcional.
Els serveis que ofereix el CET Ral són els següents:
Servei de neteja, servei d’auxiliars de producció i neteja
industrial, servei de manteniment d’espais exteriors
i jardineria, servei administratiu, servei de transport,
servei de distribució de materials (oficina i EPIS)
i servei de construcció, restauració i manteniment
d’edificis.

SERVEIS

Inserció laboral de persones amb diversitat funcional en
entorn protegit (CET Ral)

Serveis d’inserció laboral per persones amb diversitat funcional i
prioritàriament per persones amb trastorns en salut mental.
El CET Ral disposa d’un equip de professionals que donen suport a les
persones amb diversitat funcional en el seu procés d’inserció laboral.
Aquesta inserció es fa a través d’un programa d’ajustament per la integració
laboral adaptat a cada treballador/a.
Adreçat a: Usuaris

Elaboració d’anàlisi i adaptacions de llocs de treball

En el marc de la prospecció i assessorament a empreses ordinàries es
duent a terme avaluacions i anàlisi de llocs de treball susceptibles de ser
coberts per persones amb diversitat funcional per garantir l’adequació dels
perfils dels treballadors/es en el cas que l’empresa estigui interessada en
obrir processos de selecció.
Adreçat a: Usuaris
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Cooperativa sense ànim de lucre

PROGRAMES

Inserció laboral de persones amb diversitat funcional
(prioritàriament persones amb TSM) en entorn ordinari
(Treball amb Suport)

Programa de Treball amb Suport en empresa ordinària
Suport flexible, que respon a les necessitats dels usuaris/àries, gratuït i
disponible al llarg del temps. Acompanyament individualitzat amb l’objectiu
d’aconseguir una correcte adaptació al lloc de treball en empresa ordinària i
oferir una orientació i suport en les dificultats que poden sorgir en el procés
d’integració del treballador/a, potenciant el manteniment de l’autoestima,
la motivació i l’autonomia. Així mateix, es dóna un suport continuat a
l’empresa col·laboradora, adaptant i treballant amb l’entorn laboral.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses

ASSESSORAMENT

Assessorament sobre mesures alternatives

Assessorament en el marc de la prospecció a empreses ordinàries i
administracions públiques
Assessorament sobre la inserció laboral de persones amb diversitat
funcional, el compliment de la LISMI (RD 1/2013 de novembre Text Refós
de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat que implica
la reserva del 2% de llocs de treball per persones amb discapacitat en
empreses majors de 50 treballadors/es), així com la possibilitat de complir
amb aquesta llei a través de mesures alternatives.
Adreçat a: Entitats públiques i empreses

Assessorament sobre clàusules socials i compra
socialment responsable.

Assessorament en el marc de la prospecció a administracions públiques
Assessorament sobre mesures de foment de l’economia social i d’un
desenvolupament local sostenible, amb la compra socialment responsable
i les clàusules socials com a model.
Adreçat a: Usuaris i empreses
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Centre Especial de Treball
PERSONA DE CONTACTE Andreu Ollé
ADREÇA C. Lluís Millet, núm. 5

08100 Mollet del Vallès

CORREU ELECTRÒNIC talleralborada@talleralborada.cat
TELÈFON 93 579 65 30
WEB www.talleralborada.cat
FACEBOOK,TWITTER,.. http://imsdmollet.wordpress.com/

https://www.facebook.com/taller.alborada
https://www.facebook.com/donesdaiguamollet
http://talleralborada.wordpress.com/
DESCRIPCIÓ ENTITAT El nostre Centre Especial de Treball és una entitat que
té l’objectiu de crear i mantenir llocs de treball per a
persones amb discapacitat psíquica, i d’oferir serveis
de suport personal i social a aquestes persones.
Disposem d’una nau de 500 m2 per a desenvolupar
les nostres activitats. Comptem amb una plantilla de 48
persones amb discapacitat psíquica.
El Centre Especial de Treball Taller Alborada, està
adscrit al Institut Municipal de Serveis als Discapacitats,
organisme autònom de l’ajuntament de Mollet del
Vallès, té entitat jurídica i pressupost propi i sense afany
de lucre.

Impremta ràpida

SERVEIS

Maquetació i disseny de revistes, fullets, cartells, díptics, targetes, etc.
Impressió de multicòpies en paper fins a 180 grams, enquadernació,
plastificats, manipulats, etc. Serigrafia plana, carpetes, portafolis, displays,
adhesius, enganxines, objectes i peces industrials, rètols petits, etc.
Adreçat a: Usuaris i empreses

Manipulats Industrials

El CET Alborada col·labora, des de fa més de deu anys, amb diverses
industries del Vallès en el procés final de producció dels seus productes,
fent les tasques de muntatge, embossament, empaquetament...
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses

Serigrafia tèxtil

Estampació de samarretes, dessuadores, xandalls., polos, roba esportiva
etc. La samarreta com a vehicle publicitari i de difusió. Un missatge diferent
adreçat a les administracions, empreses, entitats culturals, institucions,
clubs, col·legis,instituts,viatges de fi de curs, casals, bars, discoteques, etc.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses
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Centre Especial de Treball

Retolació

SERVEIS

Sobre cartró, cartró ploma, plaques de PVC, plàstics, metacrilats,
policarbonats, vinils, porex, banderoles, pancartes a mida, blanques i de
colors,retolació feta amb plotter de tall.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Ens locals - Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
ADREÇA Travessera de les Corts, núm. 131-159

TELÈFON
WEB
TWITTER,..
DESCRIPCIÓ ENTITAT

Recinte Maternitat - Pavelló Mestral
08028 Barcelona
93 402 28 17
www.diba.cat/web/promoeco
@economieslocals
La Diputació de Barcelona és una institució de govern
local que, fonamentalment, dóna suport tècnic,
econòmic i tecnològic als ens locals perquè puguin
prestar serveis locals de qualitat de manera més
homogènia a tot el territori. Coordina serveis municipals
i organitza serveis públics de caràcter supramunicipal.
Dins l’àmbit del Desenvolupament Econòmic Local
i l’Ocupació, la Diputació de Barcelona dóna suport
als ens locals de la província en el disseny, la
implementació i el desplegament de models territorials
sostenibles i competitius, que generin riquesa, fomentin
l'ocupació, millorin la qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes i enforteixin la cohesió social, tot treballant
en la dinamització de l'activitat econòmica local, és a
dir, del mercat de treball i del teixit productiu local.

SERVEIS

Estudis sobre la integració laboral de persones amb
diversitat funcional

La Diputació promou estudis per analitzar el grau de compliment de la
Llei General de drets de les persones amb diversitat funcional i de la seva
inclusió social, en el sector privat i a les administracions públiques.
Adreçat a: Entitats públiques i empreses privades

PROGRAMES

ADAPTA

Aquest projecte ofereix suport i acompanyament als ens locals per incorporar
a les seves organitzacions persones amb diversitat funcional. El projecte
consisteix en la identificació, anàlisi i descripció de llocs de treball dels ens
locals susceptibles de ser ocupats per persones amb diversitat funcional
Adreçat a: Entitats públiques

ASSESSORAMENT

Assessorament jurídic als ens locals.

Servei que presta la Diputació de Barcelona en matèria laboral i de
contractació de persones amb diversitat funcional i en l’aplicació de criteris
de contractació pública socialment responsable i clàusules socials.
Adreçat a: Entitats públiques

15

ESCOLA PIA GRANOLLERS
Formació ocupacional i intermediació laboral
SECTOR Formació
PERSONA DE CONTACTE Albert Barbena
ADREÇA Guayaquil, 54 08401 Granollers
CORREU ELECTRÒNIC granollers@escolapia.cat
TELÈFON 93 879 43 14
WEB www.epiagranollers.cat
FACEBOOK @escolapiagranollersFP
TWITTER @FPescolapiaGrn
INSTAGRAM fp_escolapia_granollers
DESCRIPCIÓ ENTITAT Centre col·laborador homologat per Departament

d’empresa i Ocupació.
Estem ubicats en el Centre de Granollers
Impartim formació ocupacional per a persones
desocupades i vulnerables
Som Agència de col·locació
Emprenedoria
Programa Incorpora

Formació

SERVEIS

Cursos subvencionats del SOC
• Fem formacions dels diferents perfils:
• Administratiu
• Comerç
• Aux. de magatzem
• Aux. de producció
Dirigit a: Entitats públiques, Usuaris, Empreses

Agència de col·locació

Borsa de treball
Serveis als usuaris i a les empreses realitzant intermediació laboral.
Dirigit a: Usuaris i Empreses

Emprenedoria

Autoocupació
Assessorament i seguiment a les persones que volen iniciar un negoci
Dirigit a: Usuaris

Intermediació laboral - LISMI

Assessorament LISMI
Orientació i seguiment a les empreses i als usuaris
Dirigit a: Usuaris i Empreses
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ESCOLA-VIVER CASTELL DE SANT FOIX
Escola d’educació especial - Jardineria i horticultura
PERSONA DE CONTACTE Cap d’Estudis o Coordinadora de la Comissió d’insersió
ADREÇA
CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFON
WEB
DESCRIPCIÓ ENTITAT

laboral
Camí de Girona, s/n
08106 Santa Maria de Martorelles
A8037280@xtec.cat
93 570 70 02
http://castellsantfoix.blogspot.com.es/
Escola d’educació especial que atén nois i noies de 16
a 23 anys. Fa formació en programes de qualificació
professional inicial en jardineria i viverisme i en auxiliar
d’activitats agropecuàries (horticultura)

SERVEIS

Activitats externes

Obra nova i manteniment de jardins i venda de plantes
L’escola es basa en un model productiu i com a tal comercialitzem el que
produïm i fem serveis de jardineria tant per a ens públics com privats
Adreçat a: Usuaris

PQPI auxiliar en jardineria i en activitats

PROGRAMES

Formació professional.
Formació professional inicial en jardineria i en activitats agropecuàries
(hort)
Adreçat a: Usuaris

Ocupacio Laboral

ASSESSORAMENT

Orientació acadèmica i laboral
Orientar l’alumnat un cop finalitza els estudis.
Adreçat a: Usuaris
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(FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY)
CET BAIX MONTSENY, JARDINERIA I SERVEIS
Centre especial de treball per a persones amb diversitat funcional - Prestació de serveis
ERSONA DE CONTACTE Elisa Blanco (Treballadora Social)
ADREÇA C. Rec del Molí, núm. 27, nau núm. 6

CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFON
WEB
DESCRIPCIÓ ENTITAT

Jardineria

(polígon industrial Molí de les Planes)
08470 Sant Celoni
info@fundaciobaixmontseny.cat
93 867 21 38
www.fundaciobaixmontseny.cat
FABM és una entitat sense afany de lucre amb la
missió d’afavorir la millora de la qualitat de vida, la
igualtat d’ oportunitats i la inserció sociolaboral de
persones amb diversitat funcional de la zona del Baix
Montseny (i més genèricament del Vallès Oriental).
El Centre Especial de Treball “Baix Montseny, Jardineria
i Serveis”, en dependència de la FABM, té com objectiu
principal fer un treball productiu, participant regularment
en les operacions de mercat, amb la finalitat
d’assegurar una feina remunerada i la prestació de
serveis d’ajustament personal i social que requereixen
les persones amb diversitat funcional a la vegada que
sigui un mitjà d’integració del major nombre possible de
treballadors i treballadores al règim ordinari de treball.
El Centre Especial de Treball “Baix Montseny ,
Jardineria i Serveis” ofereix els seus serveis a persones
adultes amb reconeixement legal de discapacitat i amb
una capacitat laboral suficient, segons la valoració dels
Equips de Valoració i Orientació dels CAD.

SERVEIS

Breu descripció:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manteniment de jardins públic i privats, parcs i zones verdes.
Disseny i construcció de jardins i obra nova.
Paisatgisme i restauració d’espais.
Disseny, instal·lació i manteniment de sistemes de reg.
Diagnosi de patologies vegetals.
Tractaments fitosanitaris.
Arboricultura.
Podes i treballs d’alçada. Assessorament tècnic.
Subministrem i instal·lem tanques de fusta tractada, passeres, tarimes, i
tot tipus de mobiliari urbà: bancs, papereres, jocs infantils, etc.
Adreçat a: Entitats públiques, empreses i particulars
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CET BAIX MONTSENY, JARDINERIA I SERVEIS
Centre especial de treball per a persones amb diversitat funcional - Prestació de serveis

Forestal

SERVEIS

Conservació d’entorns naturals, manteniment i neteja de boscos i marges
fluvials, franges de protecció contra incendis, tales controlades i gestió
forestal, recuperació de Prats de Dall, recuperació de boscos i zones
cremades.
Adreçat a: Entitats públiques empreses i particulars

Senyalització viària

Senyalització horitzontal de carrers i vials amb pintura d’alta qualitat d’un
o dos components, reflectants i antilliscants. Fresat de pintura horitzontal.
Disseny de senyals i símbols a mida i necessitat del client. Senyalització
vertical: col·locació i restauració de senyals de trànsit, cartells publicitaris,
etc. Assessorament tècnic
Adreçat a: Entitats públiques i empreses

Pintura

Pintures d’interiors i exteriors: Façanes, vivendes, particulars, empreses,
edificis públics, pàrquings, mobiliari urbà, jocs infantils. Treballem amb tot
tipus de pintura i aplicacions especials: ignífuga, aïllant, antigrafiti.
Adreçat a: Entitats públiques, empreses i particulars

Neteja

Servei de neteja en espais públics i privats: Carrers i vials, zones verdes,
aparcaments, immobles, escoles , naus industrials. Servei de neteja de
vaixella reutilitzable.
Adreçat a: Entitats públiques, empreses i particulars

Missatgeria/distribució

Repartiment i distribució pública i privada de: Publicitat, cartells, notes
informatives, butlletins, revistes, cartes certificades, cartes amb adreça,
serveis urgents, mailing.
Adreçat a: Entitats públiques i empreses

Venta d’objectes de segona mà

Es fa venta d’objectes de segona mà a través d’una parada als mercats de
diferents municipis de la zona del Baix Montseny. El material de segona
mà s’obté a través de donacions de particulars i amb la col.laboració del
projecte RNOVA del Consorci de Residus del Vallès Oriental.
Adreçat a: Tota persona interessada en la reutilització de productes de
segona mà

Servei de suport a la autonomia a la pròpia llar

Aquest servei té com a objecte contribuir al desenvolupament de la persona
en les activitats de la vida diària, a la seva llar i a la comunitat, mitjançant
un suport ajustat a les seves necessitats.
Adreçat a: Persones amb diversitat funcional que tinguin aprovada la
idoneïtat del servei.
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Entitat sense ànim de lucre
SECTOR Atenció a persones amb diversitat funcional i els seus

familiars
PERSONA DE CONTACTE Imma Navarro Ortiz
ADREÇA C. Roselló, núm. 37
08521 Les Franqueses del Vallès (Bellavista)
CORREU ELECTRÒNIC imma.navarro@apadis.org
TELÈFON 93 840 32 85
WEB www.apadis.org
DESCRIPCIÓ ENTITAT APADIS és una entitat que actua sense ànim de
lucre per promoure la integració social i laboral de les
persones amb diversitat funcional així com l’atenció i
suport a les seves famílies.
		
APADIS TÉ UNS VALORS propis que es troben
presents a tots i cadascun dels seus projectes:
Promoure la integració social i laboral de les persones
amb discapacitat en igualtat de drets i oportunitats.
Millorar la qualitat de vida de la persona amb diversitat
funcional i els seus familiars.
Continuar lluitant per a defensar la igualtat de drets i
oportunitats col·laborant amb les principals plataformes
d’atenció i defensa de les persones amb diversitat
funcional i el treball en xarxa amb els recursos
i professionals del Vallès Oriental.FUNDACIÓ I
ASSOCIACIÓ APADIS
Entitat sense ànim de lucre

Servei de lleure

SERVEIS

És un servei consolidat específic i organitzat, basat en els principis
d’inclusió, normalització, individualització, sectorització i qualitat de vida.
Està destinat a persones amb discapacitat intel·lectual de diferents edats
i necessitats. El seu objectiu es proporcionar els suports necessaris per a
gaudir del seu temps lliure, de la forma més autònoma possible, fomentant
la inclusió social.
Adreçat a: Usuaris

Centre de Tarda

APADIS compta amb un centre obert totes les tardes DE DILLUNS A
DIJOUS de 17 a 20:30 on poder realitzar activitats, una vegada finalitzada
la jornada laboral i/o escolar. Amb el suport de professionals, s’ofereix tot
un ventall de possibilitats adaptades a les necessitats dels usuaris amb
una àmplia oferta d’activitats com ara: informàtica i noves tecnologies,
equip de balonmano, equip de bàsquet, tallers de cuina, monogràfics de
tallers i manualitats, i l’activitat al carrer! ; una manera activa per aprendre
a ser més autònoms i conèixer els recursos comunitaris, pujar al tren,
autocar, etc.
Adreçat a: Usuaris
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Inserció laboral a l’empresa ordinària

SERVEIS

Aquest projecte té com a objectiu la inserció de persones amb discapacitat
psíquica en el món laboral ordinari mitjançant el Treball amb Suport, a fi
d’aconseguir una millora de la seva Qualitat de Vida.
Aquesta metodologia fa possible que puguin accedir a un treball remunerat
en un entorn laboral normalitzat amb el suport necessari. També oferim
a les empreses formació, assessorament i tot el suport necessari perquè
aquests treballadors/es puguin mantenir els seus llocs de treball.
Adreçat a: Usuaris

Programa formació plus motiva

PROGRAMES

PLUS-MOTIVA està destinat a persones amb diversitat funcional que
no poden accedir de manera directe a un circuït d’inserció laboral, (a
l’empresa ordinària o centre especial de treball), per manca d’habilitats
personals i socials, així com necessitats de formació educativa, que
permeti una millor integració social. Els programes formatius incideixen en
la preparació i formació per reforçar, adquirir i millorar aquestes habilitats
laborals i socials, a fi de que puguin tenir un seguiment i una evolució i
evitar l’estancament personal i social.
El nostre principal objectiu és poder oferir una FORMACIÓ DUAL als
alumnes per aconseguir aprenentatges significatius dins i fora de l’aula
i un futur lloc de treball a l’empresa ordinària.La metodologia formativa
es basa en el treball per competències laborals. La nostra metodologia
educativa s’estructura amb un 25% de sessions formatives i teòriques
en competències laborals dins de l’aula. I un 75% de la formació i
aprenentatge es desenvolupa en projectes pioners i socials.
LA BOTIGUETA: Un establiment comercial que es dedica a la venta
d’objectes de segona mà mitjançant la donació particular de moltes
persones i la col·laboració amb el projecte RNOVA del Consorci de
Residus del Vallès Oriental.
EL FELICITARIUM:Aquest projecte possibilita als usuaris escenaris de
pràctiques reals on atenen als clients de manera directa per a la venda
diaris, revistes, llaminadures, regals i Felicitat envasada. Actualment
existeixen 3 felicitariums: A les Franqueses, dins de l’hospital de
Granollers i un altre a Granollers.
LA GATA PARDA: Servei gastronòmic de cafeteria/bar que es troba
dins de l’edifici juvenil EL GRA de Granollers. Gràcies a aquest projecte
s’ofereixen l’oportunitat a les persones amb diversitat funcional del
centre, de poder formar-se dins d’un contextlaboral real, per garantir un
aprenentatge real i significatiu en sintonia amb el programa d’inserció
laboral.
LA MONA LISA: Servei gastronòmic de cafeteria i bar dins de
l’equipament del casal cívic de Granollers amb el suport de Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat
Adreçat a: Usuaris
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L’empresa social descosits

PROGRAMES

Empresa social que possibilita llocs de treball remunerat a les persones
amb discapacitat amb la finalitat de crear un Centre Especial de Treball
amb una activitat econòmica orientada al servei d’actes, esdeveniments
gastronòmics, socials i d’atenció al públic.
Aquests projectes, pioners i únics a la comarca del Vallès Oriental,
ofereixen l’oportunitat a les persones amb diversitat funcional, de poder
formar-se dins d’un context laboral real, per garantir un aprenentatge real i
significatiu en sintonia amb el programa d’inserció laboral.
EL GATO VERDE: projecte consolidat dins del Teatre Auditori de
Granollers que ofereix serveis gastronòmics dins del restaurant i servei
als actes multitudinaris d’empreses, espectacles i activitats pròpies del
Teatre Auditori.
GATERING: Servei de càterings per a tot tipus d’entitats, empreses,
particulars i administracions que volen donar un valor afegit a un servei
personalitzat, amb productes de qualitat i ecològics i el valor social de
possibilitar llocs de treball.Adreçat a: Usuaris i empreses
Adreçat a: Usuaris
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PERSONA DE CONTACTE Nacho Travieso
ADREÇA C/ Viladomat , núm. 174

08015 Barcelona

CORREU ELECTRÒNIC nachotravieso@fundaciopimec.org
TELÈFON 93 496 45 00
WEB www.fudaciopimec.org
FACEBOOK, TWITTER,.. https://es-es.facebook.com/fundaciopimec

https://twitter.com/fundacio_pimec

DESCRIPCIÓ ENTITAT La Fundació PIMEC neix l’any 2007 amb l’objectiu

de poder esdevenir un element estratègic de
representativitat de PIMEC en àmbits de caire social.
La nostra missió és fomentar uns valors i una cultura
empresarial renovada i compromesa amb l’entorn,
fent sensibilització i acompanyant la petita i mitjana
empresa i les persones autònomes, per tal que
incloguin aspectes socials com a factor de competitivitat
dins la seva dinàmica empresarial. Així com, enfortir
la imatge social de l’empresariat com a generador
d’ocupació i motor de creixement econòmic i de millora
social.
Els nostres objectius són, doncs, acompanyar i
donar suport a les empreses pimes i a les persones
autònomes en el procés d'incorporar, en el seu dia
a dia, mesures que els permetin concretar la seva
sensibilitat social, oferir eines, programes i accions que
les ajudin a ser empreses socialment responsables, i
acostar el sector social i el sector empresarial, creant
un vincle que afavoreixi la col·laboració en benefici
mutu i per al bé comú.
La Fundació PIMEC inclou els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions
Unides, tot identificant els que s’apropen al nostre
core business. En aquesta memòria es fa referència
als ODS en relació als programes i activitats que es
desenvolupen.

Emppersona

PROGRAMES

Suport personal a l'empresariat.
Es tracta d’un servei personalitzat d’orientació, assistència i assessorament
per a reorientar un negoci, reemprendre o recol·locar-se en l’àmbit
empresarial i/o laboral
Adreçat a: Persones empresàries en dificultats o que han estat empresàries
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Autoocupació Incorpora

PROGRAMES

Programa adreçat empreses catalanes sensibilitzades amb la integració
laboral de persones que es troben amb especials dificultats per accedir
al mercat laboral. La Fundació PIMEC forma part del Programa Incorpora
de l’Obra Social “la Caixa” i treballa en dues línies diferents: d’una banda,
apropa les empreses a les entitats socials que porten a terme el Programa
Incorpora, oferint un servei d’intermediació laboral com a eina d’RSE i,
per tant, aportant un valor a l’empresa. De l’altra, facilita la incorporació
de persones en risc d’exclusió social al món laboral, concretament de
persones que han sigut empresàries o bé autòno-mes i actualment estan
en procés de cerca de feina per compte aliè, a través del Programa
emppersona-Incorpora.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris, empreses, pimes i
col.lectius empresarials

Pla de la Responabilitat Social per a
Microempreses i PIMES

T’ajudem a impulsar, integrar i visualitzar la Responsabilitat Social dins
de la teva gestió empresarial. Pots comptar amb un acompanyament i
consultoria especialitzada que et permet elaborar un Pla de Responsabilitat
Social. Es tracta de fer una revisió i posar en valor les accions positives que
ja estàs realitzant en aquest sentit, a més d’engegar-ne de noves.
Adreçat a: Pimes i col.lectius empresarials

Charter de la Diversitat

Integració i diversitat a l'empresa
El Charter de la Diversitat és un codi de compromís, voluntari i gratuït,
de les empreses i institucions d’un mateix país sobre matèries d’igualtat
d’oportunitats i no-discriminació en l’entorn laboral.
Creiem que la diversitat és un factor que contribueix, per mitjà de la
bona integració de les persones treballadores amb cultures i perfils
diversos (independentment de la seva nacionalitat d’origen, ètnia, gènere,
religió, costums, edat, diversitat funcional...) a una major eficàcia de les
organitzacions, tot generant creativitat i innovació i propiciant un clima de
satisfacció per a tota l’organització.
Adreçat a: Entitats públiques i privades i empreses

CAT-Responsables

Empresa i compromís comunitari
L’arrelament de les pimes en el territori on actuan, i molt especialment amb
la seva cultura i llengua, és clau. Ser sensibles amb l’entorn social, estar
compromesos amb la diversitat de la clientela i innovar en un escenari que
evoluciona constantment són aspectes que sumen en la responsabilitat
social d’una pimer amb valor afegit de prestigi, qualitat i bon servei.
Per tot això, la Fundació PIMEC facilita un servei per implementar bones
pràctiques de responsabilitat social a les pimes a partir de l’ús de la llengua
catalana, més enllà de la normativa establerta.
El català també és un factor de responsabilitat social empresarial!.
Adreçat a: Empreses i persones autónomes.
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PROGRAMES

Repte Sostenible

Us convidem a participar en els serveis que posem a la vostra disposició,
d’acord amb els ODS i que son d’aplicació a l’àmbit empresarial, en les
tres dimensions: creixement econòmic, inclusió social i protecció del medi
ambient.

RECURSOS DISPONIBLES

Guia de Bones Pràctiques en RSE i ús de la llengua catalana
Per a pimes que volen implantar bones pràctiques des de: la visió de la
legislació actual referent a la política lingüística i a l’entorn empresarial.

Emprèn en català:

Web amb recursos en línia com a suport per a pimes en l’ús del català.

Guia per a microempreses:

Acompanyament en l’aplicació de mesures de conciliació i igualtat i facilitem
una eina de suport.

Salut a l’empresa:

Participem en la sensibilització i assessorament per a la promoció de la
salut a l’empresa i entre totes les persones que la integren.

Guia contra el malbaratament d’aliments

Guia que recull accions i bones pràctiques adreçades especialment al
sector comercial i de la restauració

Guia d’Apoderament Professional

La guia és un material de treball adreçat a les dones participants en el
projecte emppersona de la Fundació PIMEC, amb el propòsit de contribuir
al seu desenvolupament personal i professional, mitjançant la presentació
d’una sèrie de continguts que les poden ajudar a identificar els seus punts
forts i febles, per tal de potenciar-los o reconduir-los i apropar-se, així, una
mica més a l’assoliment dels seus objectius.

MICROCAT Responsables, ús del català al comerç

Una eina sobre normativa i bones pràctiques per a l’ús del català a les
micropimes del sector comerç, restauració i servei a les empreses.

RSE i ús de la llengua catalana

La Guia és una eina pràctica destinada a aquelles pimes que voleu avançar
en l’ús del català des de l’òptica de la responsabilitat social en les vostres
dinàmiques empresarials. Us facilitem exemples de bones pràctiques des
de la visió de la legislació actual referents a política lingüística i a l’entorn
empresarial, amb l’objectiu que us ajudin a implantar-les a les vostres
empreses.

Guia dependència de substàncies i altres addiccions en
l’àmbit empresarial

Oferim un programa de sensibilització, prevenció i atenció a la dependència
de substàncies i altres addiccions dirigit als empresaris/àries i treballadors/
es en l’àmbit de l’empresa. Aquesta acció es desenvolupa, inicialment, en
unes comarques concretes, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental per una
banda, i a l’Alt i el Baix Penedès, per l’altra.
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Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual
SUBSECTOR Serveis socials
PERSONA DE CONTACTE Eduard Martin
ADREÇA Crta. Valldoriolf, s/n

08430 La Roca del Vallès

CORREU ELECTRÒNIC rh@fvo.cat
TELÈFON 93 860 02 40

93 860 02 48

WEB www.fvo.cat
FACEBOOK www.facebook.com/fundacio.fvo
TWITTER https://twitter.com/fvo_cat
DESCRIPCIÓ ENTITAT La Fundació Privada Vallés Oriental (FVO) és una

entitat sense ànim de lucre que atén persones amb
discapacitat intel·lectual en l'àmbit de Catalunya, amb
la finalitat de potenciar el seu benestar i el de les seves
famílies.
El compromís de l’FVO amb la integració social i
laboral de la persona amb discapacitat intel·lectual ha
estat ferm i constant, ampliant-se any darrera any, tant
les ofertes que s'ofereixen, com el nombre de llocs
de treball específics per a persones amb diversitat
funcional

SERVEIS

Centre Ocupacional Xavier Quincoces			
(Àrea d’Atenció Diürna)

La finalitat del Centre Ocupacional és que les persones adultes amb
discapacitat intel·lectual puguin assolir una integració social plena a la
comunitat on pertanyen. El Centre Ocupacional dóna una atenció diürna de
tipus rehabilitador integral i engloba dos serveis:
El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d'Inserció
(SOI), ambdós amb objectius i funcionament independent.
Adreçat a: Usuaris
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SERVEIS

Centre Especial de Treball Xavier Quincoces			
(Àrea d’Atenció Diürna)
Té l’objectiu principal de fer un treball productiu, participant en les
operacions de mercat amb la finalitat d’assegurar un treball remunerat
als seus treballadors amb discapacitat, com a mitjà per promoure la seva
integració laboral.
Compta amb la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) per
millorar la normalització i adaptació laboral, la integració social i la qualitat
de vida dels treballadors i treballadores amb discapacitat del CET.
Els Serveis del CET s’agupen en:
• Servei de Manipulats Industrials
• Servei de Jardineria
• Serveis Generals: Integrats en l’activitat diària de la pròpia FVO
(servei de recepció, cuina, servei de neteja i bugaderia).
Adreçat a: Usuaris i empreses

Residència Valldoriolf (Àrea d’Acolliment Residencial)

És el servei d’acolliment residencial amb carácter temporal o permanent
que té una funció substitutòria de la llar que ofereix atenció integral a
les activitats bàsiques de la vida diària i instrumentals per a persones
amb diversitat funcional amb necessitats de suport extens o generalitzat.
Es conforma entorn a l’atenció integral adaptada a les necessitats
d’assistència al conjunt de les activitats de la vida diària, atenent les
necessitats individualitzades de rehabilitació i terapèutiques. És un servei
obert les 24 h del dia, els 365 dies de l’any.
Adreçat a: Usuaris

Centre d’Atenció Especialitzada-Servei integrat a les
instal.lacions de la Residència Valldoriolf

És el servei d’acolliment diürn que ofereix una atenció individual a
les persones amb greus discapacitats, per aconseguir el màxim grau
d’autonomia personal i d’integració social, i afavorir a la vegada un ventall
d’activitats de grup en el que la persona sigui qui les trïi segons les seves
preferències.
Adreçat a: Usuaris
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SERVEIS

Servei d’Habitatge (Àrea d’acolliment Residencial)

És el recurs per a les persones ateses als diferents serveis de l’àrea
d’atenció diürna de la FVO davant de la necessitat, personal o familiar, de
viure en una Llar diferenciada a la del domicili familiar. Atén a persones
amb discapacitat intel·lectual que requereixen de suport per tenir una vida
amb qualitat i que precisen d'una llar quan ha esdevingut impossible o
desaconsellable viure en la seva pròpia, com a conseqüència de problemes
derivats de la mateixa discapacitat, per manca de família o per no disposar
de condicions socio-familiars i assistencials adequades o tanmateix, per
l’elecció de la pròpia persona amb discapacitat intel·lectual amb la finalitat
de satisfer les necessitats d'autonomia, independència i autorrealització.
Actualment es disposa dels habitatges següents: Llar Vallès (Granollers),
Llar Font Verda (Granollers), Llar Jaume Gregori (Granollers), Llar
Jaume Anfruns i Janer (Santa Eulàlia de Ronçana), Llar el Cinquantenari
(Granollers), Llar el Cinquantenari 2 (Granollers) i Servei de suport a la
pròpia llar (Granollers).
Adreçat a: Usuaris
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Servei d’intermediació laboral per persones amb diversitat funcional
SUBSECTOR Consultoria
PERSONA DE CONTACTE Núria Sanz – Directora Territorial

Dolors García – Coordinadora Atenció a Empreses
Imma Corbella – Coordinadora Atenció a Destinataris
i Formació
ADREÇA C. Sepúlveda, núm 1, 2ª. pl
08015 - Barcelona
CORREU ELECTRÒNIC dolores.garcia.fsc@fundaciononce.es
fsc.cataluna.fsc@fundaciononce.es
TELÈFON 93 238 49 49
WEB www.fsc-inserta.fsc
www.portalento.es
FACEBOOK, TWITTER,.. www.facebook.com/portalento.fscinserta
es.linkedin.com/pub/portalento-fsc-inserta
@portalentofsc
DESCRIPCIÓ ENTITAT FSC Inserta és l'empresa de recursos humans de la
Fundació ONCE, especialitzada en la inserció laboral
de les persones amb diversitat funcional.
Demandants d'ocupació i empresaris poden accedir als
nostres serveis d'inserció laboral següents:
		 * Borsa de treball
		 * Ofertes i demandes de treball
		 * Cursos de formació per l’ocupació,
e-learning,Autoocupació, ...
		 La nostra entitat té per objectiu l'execució de part del
programa “Por Talento” Lluita contra la discriminació
2007-2013, cofinançat pel Fons Social Europeu, del que
la Fundació ONCE és un dels organismes intermedis.

Servei d’orientació laboral

SERVEIS

Atenció individualitzada persones amb diversitat funcional inscrites com a
demandants d’ocupació.
Conèixer a totes i cadascuna de les persones demandants d'ocupació, amb
la finalitat de dissenyar i facilitar-los totes aquelles eines necessàries per a
la seva integració sociolaboral, és l'objectiu del procés d'Orientació Laboral,
següent: En una primera fase, els tècnics especialitzats de FSC Inserta
duent a terme una Entrevista Ocupacional corresponent. Després d'aquesta
recopilació d'informació i reflexió tècnica es procedeix al disseny de Plans
Personalitzats d'Ocupació, que es concreta en les accions que ha d'afrontar
cada demandant per aconseguir les seves expectatives, una ocupació de
qualitat.
Adreçat a: Usuaris

29

FUNDACIÓ ONCE - FSC INSERTA –

2/2

Servei d’intermediació laboral per persones amb diversitat funcional

SERVEIS

Intermediació laboral i assessorament a empreses

Assessorament especialitzat
Informació sobre la normativa aplicable en matèria de contractació, ajudes,
subvencions, beneficis socials i fiscals. Anàlisi de llocs de treball, Selecció i
presentació de candidats.
Desenvolupament de projectes en l'àmbit de la Responsabilitat Social
Corporativa Establiment d'estratègies individuals de capacitació i de
desenvolupament per a l'adaptació de la persona al lloc de treball.
Adreçat a: Empreses

Accions de Formació per a l’ocupació i Tallers per a la
millora de l’ocupabilitat i la recerca de feina.

Formació
Dins de les referides accions d’orientació laboral que es desenvolupen amb
cada demandant, tenen especial rellevància, les definides com a accions de
Millora de l’ Ocupabilitat, configurades per Formació Ocupacional i Tallers
d'Habilitats Sociolaborals.
Amb els primers, es pretén desenvolupar habilitats, eines i capacitats
tècniques, així com les actituds necessàries per a l'acompliment d'una
professió. Amb les segones, es recondueixen i entrenen aptituds i actituds
de l'individu que interfereixen en la inserció laboral del demandant
d'ocupació, o se'ls dota de les habilitats que han d'aplicar en una estratègia
activa de cerca d'ocupació. L'oferta formativa de FSC Inserida és molt
variada i està relacionada amb les necessitats i tendències detectades
al mercat de treball, per tant l'elecció d'una especialitat o una altra, està
determinada pel perfil professional de la persona amb diversitat funcional i
la demanda puntual del mercat laboral.
Les modalitats d'impartició són presencials, *semipresencial o a distància,
a través de plataformes de *teleformació.
Adreçat a: Usuaris

Emprenedors - Autoocupació

ASSESSORAMENT

Tallers i Assessorament individualitzat
FSC Inserida ofereix als emprenedors una gamma de serveis específics
que permeten ajustar la participació de cada emprenedor en funció de
l'estat de la seva idea o projecte de negoci. Les principals línies de servei
que actualment contempla el programa d'emprenedors són les següents:
Tallers de formació: és el recurs idoni per ajudar a les persones amb
discapacitat a potenciar el seu perfil emprenedor i definir el seu projecte
d'empresa. Es tracta d'accions formatives específiques per a la generació i
anàlisi d'idees de negoci, o la definició de projectes i fer el diagnòstic previ
de viabilitat.
Assistència tècnica i d'acompanyament: té com a objectiu facilitar a
l'emprenedor el desenvolupament del seu projecte d'empresa o negoci, i
acompanyar-lo en les fases inicials de la seva posada en marxa. Aquest
servei d'assistència tècnica es presta de forma personalitzada, a través d'un
equip de professionals experts en creació i desenvolupament d'empreses.
Adreçat a: Usuaris
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Centre Especial de Treball, Centre de formació, Serveis d’habitatge.
PERSONA DE CONTACTE Elia Lopez
ADREÇA C.Tarragona, núm. 16

08440 Cardedeu

CORREU ELECTRÒNIC elia.lopez@vivelloc.cat

vivelloc@vivelloc.cat

TELÈFON 93 844 41 05
WEB www.vivelloc.cat
DESCRIPCIÓ ENTITAT Viver Bell.lloc és un grup d’entitats sense ànim de

lucre que col·laborem amb les administracions i les
institucions públiques i privades, i que, partint dels
nostres valors de compromís, solidaritat, professionalitat
i honestedat, duem a terme la nostra MISSIÓ, que és la
següent:
Promoure el creixement personal i la inclusió social i
laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o
amb trastorn mental sever de la comarca del Vallès
Oriental (Catalunya), mitjançant projectes empresarials
eficients en els sectors agroecològic i ambiental,
així com projectes formatius i de foment de la vida
independent, amb la voluntat de ser un referent en el
sector social.

SERVEIS

Serveis de jardineria, treballs forestals i viverisme.

Centre Especial de Treball
Disseny, construcció i manteniment de jardins i zones verdes. Treballs
forestals. Productors d’heura líders a Catalunya.
Adreçat a: Entitats públiques, Usuaris, Empreses

Serveis Industrials. Enclavaments laborals

Centre Especial de Treball
Fórmula de contractació d’equips de persones amb diversitat funcional
per empreses compromeses amb la societat.
Adreçat a: Entitats públiques, Usuaris, Empreses

Ous Ecològics

Centre Especial de Treball
Producció i distribució d’ous ecològics a escoles, restaurants, hotels i altres
proveïdors relacionats amb l’hosteleria.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses

Serveis de vigilància d’estacionament

Centre Especial de Treball
Servei de vigilància zones d’aparcament municipal.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses

31

FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC

2/2

Centre Especial de Treball, Centre de formació, Serveis d’habitatge.

SERVEIS

Parc d’activitats agroecològiques a la Finca La Tavella
Centre Especial de Treball
Estades i activitats de sensibilització i educació ambiental per escoles,
empreses i particulars.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses

Serveis assistencials: servei d’acollida i orientació,
llar-residència, servei de vida independent i servei de lleure.

Habitatge i lleure
Aquests serveis complementen els laborals, i permeten donar una atenció
global a les persones ateses. Cobreixen les necessitats d’habitatge i de lleure.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses

Servei de formació

Formació
Viver de Bell-lloc és centre colaborador del Servei d’Ocupació de Catalunya
i participa en les diferents convocatòries formatives, oferint cursos de
jardineria i horticultura ecològica.
També participa en accions formatives de jardineria i horticultura ecològica,
en col·laboració amb entitats com la Diputació de Barcelona, l’ Obra Social
la Caixa i l’ Ajuntament de Cardedeu.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses

Consultoria en RSC

ASSESSORAMENT

Consultoria

• Assessorament professional a mida.
• Avaluació de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa
• Disseny de polítiques i programes
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses
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GRUPDEM SCCL
Entitat d’iniciativa social
SECTOR/SUBSECTOR Manipulats industrials, comercialització objectes

de segona mà
PERSONA DE CONTACTE Elena Parera
ADREÇA Passatge del Criadero, núm. 14
08160 Montmeló
CORREU ELECTRÒNIC grupdem@grupdem.com
scaps@grupdem.com
orientacio@grupdem.com
TELÈFON 93 352 80 04
WEB www.grupdem.com
FACEBOOCK https://www.facebook.com/Grupdemsccl
TWITTER @grupdemsccl
		
https://www.instagram.com/grupdem/
DESCRIPCIÓ ENTITAT Grupdem és una entitat d’iniciativa social fundada l’any
1971 que treballa per a la inserció social i laboral de
persones amb discapacitat intel·lectual.

Centre especial de treball Grupdem

SERVEIS

El CET és un recurs laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual
que encara no han assolit les habilitats necessàries per entrar a formar part
del mercat de treball ordinari.
L’activitat productiva principal és la de manipulats industrials
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses

Troballes

PROGRAMES

Parada en el mercal setmanat de Montmeló dedicada a la venda d’objectes
de segorna mà
Adreçat a: Usuaris

Orientació Laboral

ASSESSORAMENT

Adreçat a: Usuaris
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INTRESS
Associacció sense ànim de lucre
SECTOR/SUBSECTOR Serveis Socials
PERSONA DE CONTACTE Maria Isabel Gil
ADREÇA C. Francesc Ribas, núm. 24-26

08402 Granollers

CORREU ELECTRÒNIC forval@intress.org
TELÈFON 93 846 89 98
WEB www.intress.org
DESCRIPCIÓ ENTITAT Intress es va crear a Barcelona l’any 1984 i fou

declarada d’utilitat pública l’ any 2004. Està formada
per un grup de socis i es regeix en assamblea de socis,
una junta i un equip de direcció.
Té com a missió contribuir a la promoció, gestió i millora
de la qualitat dels serveis de benestar social i atenció a
les persones amb professionalitat i compromís.

SERVEIS

Servei de Rehabilitació Prelaboral del Vallès Oriental

Preparació laboral Salut Mental
És un servei social complementari que intervé amb persones amb trastorns
de salut mental per procurar-ne la capacitació i rehabilitació per iniciar un
itinerari d’ inserció laboral. Pretén arribar a la integració social mitjançant el
treball i una millora de la qualitat de vida general de la persona.
Adreçat a: Usuaris

PROGRAMES

Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar

Suport domiciliari Salut Mental
Ofereix orientació i suport a persones amb problemàtica social derivada
de trastorns de salut mental amb necessitat de suport al domicili. L’objectiu
és que la persona atesa pugui viure a la seva pròpia llar, millorar la seva
autosuficiència i promoure el màxim nivell d’autonomia que la persona
pugui tenir.
Adreçat a: Usuaris
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MORDERED SL
Formació Ocupacional per a persones amb Certificat de Discapacitat.
SECTOR/SUBSECTOR Formació
PERSONA DE CONTACTE Lidia Busquets
ADREÇA C. Barcelona núm. 37-41

08401 Granollers

CORREU ELECTRÒNIC mordered@mordered.com
TELÈFON 93 860 08 00
WEB www.mordered.com
FACEBOOCK www.facebook.com/vips.tutor
TWITTER @MorderedGranoll
DESCRIPCIÓ ENTITAT Centre col·laborador homologat pel Departament

d’Empresa i Ocupació des de 1995. Situat al centre
de Granollers, ben comunicat amb transport públic.
Impartim formació Ocupacional amb Certificat de
professionalitat per a persones aturades i/o amb
Certificat de discapacitat.

Formació

SERVEIS

Curs subvencionat pel SOC Telefonista recepcionista d’oficina de 520h.
Curs de Formació Ocupacional per a persones amb DCP amb pràctiques a
empreses.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses
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GRANOLLERS-FRANQUESES
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Oficina del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
SUBSECTOR Administració pública
PERSONA DE CONTACTE Mario Cacicedo Argente
ADREÇA C. Primer marquès de les franqueses, núm. 146

08402 Granollers

CORREU ELECTRÒNIC otg_granollersfranqueses.soc@gencat.cat
TELÈFON 93 849 98 22
WEB www.serveiocupacio.gencat.cat
DESCRIPCIÓ ENTITAT Servei d’ocupació generalista.

Demandes d’ocupació

SERVEIS

Informar les persones usuàries del Servei d’Ocupació de Catalunya sobre
les prestacions i els serveis que s’ofereixen, i derivar-les, si escau, cap a
accions i programes d’ocupació d’acord amb el diagnòstic d’ocupabilitat
derivat de la classificació.
Inscriure i registrar les persones aturades com a demandants d’ocupació,
classificar-les mitjançant un correcte enquadrament professional inicial i
elaborar les corresponents renovacions.
Elaborar tots aquells certificats que escaiguin dins del seu àmbit de
competència.
Adreçat a: Usuaris

Intermediació

Dur a terme la preselecció de candidats que han de fer la intermediació i fer
el control selectiu dels demandants d’ocupació perceptors de prestacions
d’acord amb el pla de control de perceptors. Gestionar les sol·licituds
de subvencions per al foment de la contractació de treballadors/ores
amb diversitat funcional. Fer la intermediació en el mercat de treball i,
concretament, registrar i gestionar les ofertes de treball que les empreses
presentin al Servei d’Ocupació de Catalunya, donant suport tècnic als
oferents d’ocupació en la definició de llocs i perfils professionals. Efectuar
prospecció de les empreses en l’àmbit territorial de l’oficina per detectar les
necessitat ocupacionals.Gestionar les comunicacions dels contractes. Fer
la detecció d’irregularitats, i derivar informes a la inspecció per tal que es
prenguin les mesures oportunes.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses

Polítiques Actives d’Ocupació

PROGRAMES

Fer el seguiment de la gestió realitzada per les entitats cooperadores i
col·laboradores i derivar els resultats al cap del Servei Territorial.
Adreçat a: Entitats públiques i usuaris
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Oficina del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Orientació laboral

ASSESSORAMENT

Fer sessions col·lectives de caràcter instrumental per millorar les
competències personals dels demandants d’ocupació en el procés de
recerca de feina, així com promoure la recerca activa de l’usuari amb eines
i materials adequats i fer-ne el seguiment del seu itinerari ocupacional.
Adreçat a: Usuaris
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Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya
SUBSECTOR Administració pública
PERSONA DE CONTACTE Alfredo Terroba Mela
ADREÇA Av. Marie Curie, núm. 25-27

08400 Granollers

CORREU ELECTRÒNIC otg_granollersperiferia.soc@gencat.cat
TELÈFON 93 861 15 70
WEB www.oficinadetreball.cat
DESCRIPCIÓ ENTITAT Servei d’ocupació generalista.

Demandes d’ocupació

SERVEIS

Informar les persones usuàries del Servei d'Ocupació de Catalunya sobre
les prestacions i els serveis que s'ofereixen, i derivar-les, si escau, cap a
accions i programes d'ocupació d'acord amb el diagnòstic d'ocupabilitat
derivat de la classificació.
Inscriure i registrar les persones aturades com a demandants d'ocupació,
classificar-les mitjançant un correcte enquadrament professional inicial i
elaborar les corresponents renovacions.
Elaborar tots aquells certificats que escaiguin dins del seu àmbit de
competència.
Adreçat a: Usuaris

Intermediació

Dur a terme la preselecció de candidats que han de fer la intermediació i fer
el control selectiu dels demandants d'ocupació perceptors de prestacions
d'acord amb el pla de control de perceptors. Gestionar les sol·licituds
de subvencions per al foment de la contractació de treballadors/ores
amb diversitat funcional. Fer la intermediació en el mercat de treball i,
concretament, registrar i gestionar les ofertes de treball que les empreses
presentin al Servei d'Ocupació de Catalunya, donant suport tècnic als
oferents d'ocupació en la definició de llocs i perfils professionals. Efectuar
prospecció de les empreses en l'àmbit territorial de l'oficina per detectar les
necessitat ocupacionals.Gestionar les comunicacions dels contractes. Fer
la detecció d'irregularitats, i derivar informes a la inspecció per tal que es
prenguin les mesures oportunes.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses

Polítiques Actives d’Ocupació

PROGRAMES

Fer el seguiment de la gestió realitzada per les entitats cooperadores i
col·laboradores i derivar els resultats al cap del Servei Territorial.
Adreçat a: Entitats públiques i usuaris
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Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya

Orientació laboral

ASSESSORAMENT

Fer sessions col·lectives de caràcter instrumental per millorar les
competències personals dels demandants d'ocupació en el procés de
recerca de feina, així com promoure la recerca activa de l'usuari amb eines
i materials adequats i fer-ne el seguiment del seu itinerari ocupacional.
Adreçat a: Usuaris
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Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya

1/2

SUBSECTOR Administració pública
PERSONA DE CONTACTE Alfredo Reina

Susana Del Cerro Calmo

ADREÇA Avinguda Burgos, núm. 51

08100 Mollet del Vallès

CORREU ELECTRÒNIC otg_mollet.soc@gencat.cat
TELÈFON 93 570 66 51
WEB www.oficinadetreball.cat
DESCRIPCIÓ ENTITAT L’Oficina de Treball és l’organisme que atén a les

persones, empreses i entitats que volen intermediar en
el mercat de treball, mitjançant serveis a la ciutadania,
serveis a les empreses i serveis a les entitats.

Demandes d’ocupació

SERVEIS

Informar les persones usuàries del Servei d’Ocupació de Catalunya sobre
les prestacions i els serveis que s’ofereixen, i derivar-les, si escau, cap a
accions i programes d’ocupació d’acord amb el diagnòstic d’ocupabilitat
derivat de la classificació.
Inscriure i registrar les persones aturades com a demandants d’ocupació,
classificar-les mitjançant un correcte enquadrament professional inicial i
elaborar les corresponents renovacions.
Elaborar tots aquells certificats que escaiguin dins del seu àmbit de
competència.
Adreçat a: Usuaris

Intermediació

Dur a terme la preselecció de candidats que han de fer la intermediació i fer
el control selectiu dels demandants d’ocupació perceptors de prestacions
d’acord amb el pla de control de perceptors. Gestionar les sol·licituds
de subvencions per al foment de la contractació de treballadors/ores
amb diversitat funcional. Fer la intermediació en el mercat de treball i,
concretament, registrar i gestionar les ofertes de treball que les empreses
presentin al Servei d’Ocupació de Catalunya, donant suport tècnic als
oferents d’ocupació en la definició de llocs i perfils professionals. Efectuar
prospecció de les empreses en l’àmbit territorial de l’oficina per detectar les
necessitat ocupacionals.Gestionar les comunicacions dels contractes. Fer
la detecció d’irregularitats, i derivar informes a la inspecció per tal que es
prenguin les mesures oportunes.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses

Polítiques Actives d’Ocupació

PROGRAMES

Fer el seguiment de la gestió realitzada per les entitats cooperadores i
col·laboradores i derivar els resultats al cap del Servei Territorial.
Adreçat a: Entitats públiques i usuaris
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ASSESSORAMENT

Fer sessions col·lectives de caràcter instrumental per millorar les
competències personals dels demandants d’ocupació en el procés de
recerca de feina, així com promoure la recerca activa de l’usuari amb eines
i materials adequats i fer-ne el seguiment del seu itinerari ocupacional.
Adreçat a: Usuaris
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OTL GRANOLLERS
Servei públic - Orientació i inserció laboral de persones amb TSMS
PERSONA DE CONTACTE Àngels Asensio Viñas
ADREÇA C. de les Tres Torres, núm. 18-20

08401 Granollers

CORREU ELECTRÒNIC otl@granollers.cat
TELÈFON 93 861 13 90
WEB www.granollersmercat.cat
DESCRIPCIÓ ENTITAT Servei d’orientació i inserció laboral per persones amb

Trastorn de Salut Mental derivades de Serveis Sanitaris
de Salut Mental, que reben tractament i que necessiten
d’un acompanyament per incorporar-se al món laboral.
S’ofereixen itineraris personalitzats adaptats a
les necessitats de cada usuari per a millorar les
competències tant en la recerca de feina com en
l’ocupabilitat i recolzament i seguiment de la inserció un
cop a l’empresa.
Tramitació de candidatures a empreses que necessiten
treballadors amb certificat de discapacitat.

OTL Granollers

SERVEIS

Orientació i inserció laboral de persones amb TSMS
Preparació per a la recerca de feina de persones amb TSMS.
Intermediació de candidats per a ofertes laborals amb certificat de
discapacitat
Adreçat a: Usuaris i empreses
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OTL MOLLET - EMFO, SL
Empresa pública / entitat local
SECTOR/SUBSECTOR Formació / Ocupació
PERSONA DE CONTACTE Maria Nadal Sau Giralt
ADREÇA C. Riera, núm. 7, 1ª. planta

08100 Mollet del Vallès

CORREU ELECTRÒNIC info@emfo.cat
TELÈFON 93 570 51 60
WEB www.emfo.cat
FACEBOOCK Facebook.com/emfomollet
TWITTER @emfomollet
DESCRIPCIÓ ENTITAT L’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i

l’Ocupació, va ser creada l’any 1989 per a donar suport
als ciutadans i ciutadanes de Mollet i la zona del Baix
Vallès i tenir un paper actiu en el desenvolupament
social i econòmic del territori.
A EMFO el nostre objectiu principal és ajudar i donar
suport als ciutadans de Mollet a trobar feina i/o millorarla. Ajudem al ciutadà en tot el què ell necessiti i en totes
les fases de recerca de feina:
Recursos: ordinadors, com crear un currículum, ofertes
de feina...
Motivació: donem les eines per tal que el ciutadà es
contagi de l’esperit de millora, de les ganes de treballar
i de l’esforç de seguir cada dia.
Formació: cursos de motivació, cursos de noves
tecnologies, cursos sobre professions...

Atenció al ciutadà i recursos

SERVEIS

Atenció al ciutadà, formació, recursos laborals i serveis a empreses
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses

Oficina Tècnica Laboral

PROGRAMES

Persones amb trastorn mental sever
L’Oficina tècnica laboral és un dispositiu d’inserció adreçat a persones amb
trastorns de salut mental.
Objectius de l’OTL a nivell local: promoure l’ocupació de les persones amb
Trastorn Mental Sever (TMS) i Trastorn Mental Greu (TMG) i potenciar el
seu nivell d’ocupabilitat.
Adreçat a: Entitats públiques, usuaris i empreses
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TEB VERD, SCCL.
Centre especial de treball
SECTOR/SUBSECTOR Agricultura ecològica
PERSONA DE CONTACTE Carles Díaz Tarragó
ADREÇA Camí d’Alfou, s/n. (Can Lari)

08459 Sant Antoni de Vilamajor

CORREU ELECTRÒNIC info@boletbenfet.com
TELÈFON 93 871 36 43
WEB www.boletbenfet.com
DESCRIPCIÓ ENTITAT Centre Especial de Treball (CET) que ocupa persones

amb discapacitat intel·lectual. El centre de Sant Antoni
de Vilamajor es dedica a la producció ecològica de
bolets exòtics sobre substrats de fusta esterilitzada.
Venem els bolets en fresc.

SERVEIS

Bolet ben fet

Manipulació d'aliments
Producció ecològica de bolets exòtics sobre substrats de fusta esterilitzada
Adreçat a: Usuaris
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Entitats participants
AJUNTAMENT DE CARDEDEU - SLO
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - SLO
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS - SLO
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA - SLO
CET RAL
CET TALLER ALBORADA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ESCOLA PIA GRANOLLERS
ESCOLA-VIVER CASTELL DE SANT FOIX
(FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY)
CET BAIX MONTSENY, JARDINERIA I SERVEIS
FUNDACIÓ I ASSOCIACIÓ APADIS
FUNDACIÓ PIMEC
FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL
FUNDACIÓ ONCE -FSC INSERTAFUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC
GRUPDEM SCCL
INTRESS
MORDERED SL
OFICINA DE TREBALL DE GRANOLLERS-FRANQUESES
OFICINA DE TREBALL DE GRANOLLERS-PERIFÈRIA
OFICINA DE TREBALL DE MOLLET DEL VALLÈS
OTL GRANOLLERS
OTL MOLLET - EMFO, SL
TEB VERD, SCCL.

GRANOLLERS
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