
ANNEX USUARIS 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del 

Programa de projectes innovadors i experimentals 



OBJECTIUS PRINCIPALS 

Portar a terme activitats ocupacionals innovadores a partir de la 
col·laboració de persones desocupades i agents promotors de l´economia 
social del territori.  
 
Donar respostes específiques als demandants d'ocupació, prioritàriament 
aturats de llarga durada i majors de 45 anys (sense excloure d’altres edats) 
 

Tècnic de referència:  
 
-Àrea de Desenvolupament Econòmic Local- 
Telèfon: 93 727 35 34     Ext. 461 
Carretera N 150 Km 15 - 08227 Terrassa 
avinyals@ccvoc.cat 

Més info a: 

www.innovaciosocialvalles.cat 



REQUISITS GENERALS DE PARTICIPACIÓ 

PERSONES DESOCUPADES PERFIL USUARIS 

PRIORITZEM:  

 

-Aturats de llarga durada (+ 12 mesos). 

 

-Majors de 45 anys.  

 

-Persones amb necessitat de reciclatge professional. 

 

-Emprenedors/res de base tècnologica: sectors TIC, 

Internet, disseny apps amb interès social. 

 

-Predisposició per treballar i/o adquirir capacitats  en 

l´àmbit de: 

 

      -L´economia social, projectes solidaris, de la salut o    

       d´inserció social. 

      -Energies renovables, productes ecològics, de  

       proximitat o comerç just… 

  

En la primera entrevista caldrà que ens lliuris: 
full DARDO del SOC + curriculum vitae. 

 

Requisit imprescindible: Estar inscrit a l’OTG 

com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO). 

Acreditable amb full DARDO. 

 

  Perfil: 

 Aturats de llarga durada (+ 12 

mesos) majors de 45 anys -sense 

excloure d’altres edats-. 

 Predisposició al reciclatge 

professional en el sector de 

l’economia social, emprenedoria 

social, innovació. 

 Disponibilitat per a emprendre o bé 

treballar en el sector de l’economia 

social. 

 

  Disposició per desplaçar-se i participar en 

tallers, sessions informatives. 

 

Ganes de crèixer, empendre i millorar personal i 

professionalment  

 

  Bona comprensió de català i castellà. 

 



QUÈ OFERIM A LES PERSONES DESOCUPADES? 

 Participació  en tallers de cooperació per generar sinèrgies entre 

entitats, cooperatives i emprenedors/es. 
 

 Treballar grupalment l’adquisició de noves capacitats per dur a terme 

o integrar-se a un projecte d’economia social. 
 

 Suport i assessorament individualitzat per l’activació laboral via 

inserció o foment de l´emprenedoria. 

QUÈ OFERIM A LES EMPRESES/ENTITATS? 

 Participació  en tallers de cooperació per generar sinèrgies entre 

empreses/cooperatives i emprenedors/es. 
 

 Borsa de candidats beneficiaris per a incorporar-se en projectes 

d’economia social.  

 

 Integració a la Xarxa d’Innovació Social del Vallès i accès als 

recursos i activitats que es desenvolupin. 

SERVEIS 



METODOLOGIA I FASES DEL PROJECTE 

1-Banc d’empreses i entitats col·laboradores. 

 

2-Pre-selecció persones i empreses/entitats derivades.  

 

3-Recollida i anàlisi de la informació per mitjà d’un qüestionari 

expectatives personals i/o idea a desenvolupar (persones i empreses). 

 

4-Participació en 3 sessions de treball col·laboratiu entre persones i 

empreses/entitats participants: amb el suport de consultores 

especialitzades. 

  

5-Realització de 2 trobades i espais per generar sinèrgies entre les 

persones desocupades i les empreses/entitats.  

  

5-Suport a l´activació laboral i dinamització de les oportunitats 

generades. 

 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

Febrer-maig 

Maig-octubre 

Octubre-
desembre 


