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PROJECTE INCLOU FUTUR 
 

Conveni signat entre Ajuntament de Barcelona, PIMEC i Fundació PIMEC per establir 

aliances amb el teixit empresarial en: 

➢ La sensibilització d’impulsar accions i mesures que afavoreixin la inclusió de 

col·lectius amb diversitat funcional en el mercat ordinari de treball. 

➢ La participació i la suma de la identificació de bones pràctiques en RSE entre 

institució pública, agents econòmics i actors socials. 

➢ L’adaptació de perfils professionals de la Xarxa XIB als llocs de treball 

detectats a les pimes dels gremis i associacions empresarials visitades. 

 

ENTITATS PARTICIPANTS EN EL PROJECTE 

 

 

  
       

 

	

 

 

Defensa els interessos  de 

les pimes i les micros 

	

 Sensibilitza el món de les pimes i 
persones autònomes perquè 
incloguin la responsabilitat social 
en la seva gestió 

	

 

 	
Representada per vuit 

serveis d’inserció laboral 
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PERFILS PROFESSIONALS DISPONIBLES 

Dependent/a de comerç  Telefonista 

Caixer/a    Recepcionista 

Mosso de magatzem  Personal tècnic de manteniment 

Reposador/a de gènere  Personal administratiu 

 

QUÈ OFERIM? 

 

1. SERVEI GRATUIT DE SUPORT INTEGRAL. Acompanyem les pimes en les tres fases del 

procés d’inserció laboral: 

✓ SELECCIÓ DELS CANDIDATS/ES 
Informació sobre les persones amb discapacitat i el mercat de treball 
Anàlisi dels llocs de treball  
Selecció dels perfils professionals 
Possibilitats de contractació 
 

✓ INCORPORACIÓ  
Suport en el lloc de treball, si s’escau 
Formació a les persones de l’empresa contractant 
Acompanyament per a l’adaptació del candidat/a 
 

✓ SEGUIMENT A LA INCORPORACIÓ 
Valoració de l’eficàcia laboral de la persona contractada 
Feed-back amb l’empresa 
Discussió de punts de millora 

 
 
2. BENEFICIS SOCIALS I CORPORATIUS 
 

Incorporació de valors empresarials com la diversitat i l’enriquiment del capital humà de 
l’empresa 
 
Millora de la imatge interna i externa com a empresa sostenible i socialment responsable  
 
Formacions a mida que afavoreix el benestar emocional i laboral dels treballadors 
 
Projectes de RSC compartits (voluntariat corporatiu, difusió de bones pràctiques,…) 
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3. BENEFICIS PER A LA CONTRACTACIÓ. Bonificacions i reduccions orientatives a la 
Seguretat Social a persones treballadores amb discapacitat i que poden durar tota la 
vigència del contracte. 
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Exemples reals de persones treballadores amb discapacitat 

que han treballat/treballen en el sector: 

Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Conveni Col·lectiu de treball de la indústria de la construcció 
i obres públiques de la província de Barcelona 
 
EXEMPLE de contractació temporal del sector: 
Dona <45 anys 
Categoria: Auxiliar administrativa >21anys 
SALARI BASE: 20.783,09€/any 
 

Contracte temporal amb bonificació general: 
Dona <45 anys 
Categoria: Auxiliar administrativa >21anys 
Diversitat funcional >33% 
20.783,09 €/any – 4.100 (bonificació) = 16.683,09€ 
 

EXPERIÈNCIA 1 

L’Ángel ha treballat en de 
reformes d’interiors més de 5 

anys 

Tasques: 

Reformes d’electricitat, aigua 
i gas 

Instal·lacions elèctriques 

Encofrats, enrajolar, pladur, 
pintar, parets obra vista 

 

 

EXPERIÈNCIA 2 

La Marta ha treballat 
d’auxiliar administrativa en 
una botiga de reformes de 

cuina durant 2 anys  

Tasques: 

Arxivar factures, atenció 
telefònics, recepció i arxiu 

de comandes 
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