BONES PRÀCTIQUES EMPRESARIALS IMET
L’IMET HA PARTICIPAT EN LA 30a. EDICIÓ DE LA FIRA DE NOVEMBRE EN FORMAT VIRTUAL
AMB L’ORGANITZACIÓ EN STREAMING DE LA TAULA RODONA “EMPRESES INCLUSIVES,
EMPRESES AMB TALENT”
El dia 8 de novembre es va
celebrar la sessió amb la
participació en línia de 4 empreses
col·laboradores del programa
TIMOL. Empreses que han
contractat i expliquen les seves
experiències en el procés
d’adaptació i manteniment dels
llocs de treball.

La Sra. Mercè Mateo Olivares, Vicepresidenta de l’IMET i Regidora d'Educació, Ocupació, Gestió
de Talent i Persones, Cultura, va fer la presentació i el tancament de l’acte.
Núria Pi de Cabanyes Montané, de l’empresa Finques Montané 1943, SLP, Josep Manel Ametllé
Planas "Jota", de l’AFA Escola Sant Jordi, Ivet Martínez Isern de Bon Àrea i Dolors Camacho
López de la Fundació Sant Antoni Abat, han compartit les motivacions per a la col·laboració amb
el programa, han explicat el procés de delimitació de les candidatures més adequades i el suport
rebut pel personal tècnic de TIMOL tant inicialment com durant tot el temps de la contractació.
Les diferents ocupacions en les quals han estat contractats són: suport oficina a Finques
Montané; auxiliar de menjador a l’AFA Escola Sant Jordi, reposició a Bon Àrea i dues persones a
la Fundació Sant Antoni Abat: ordenança, i servei de neteja.
Finalment la intervenció de Rosalia Márquez Rasero, coordinadora del Servei de Prospecció,
informava de les diferents avantatges econòmiques que poden gaudir les empreses per a la
contractació, tant sobre les bonificacions de la seguretat social com sobre els ajuts o
subvencions del sou que posa a disposició institucions com el SOC en diferents moments de
l’any.
Podeu consultar la xerrada sencera i el vídeo sobre empreses inclusives del programa TIMOL en
aquest enllà: https://www.imet.cat/orientacio_persones_diversitat_funcional_intellectual
No dubteu en contactar amb el Servei de prospecció perquè restem a la vostra disposició per a
informar-vos personalment sobre el programa TIMOL i sobre tots aquests avantatges laborals i
econòmics, a través del correu electrònic rmarquez@imet.cat
Tothom hi surt guanyant !

