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 TALENTS EN POTÈNCIA  
Es tracta d’un programa de seguiment i acompanyament individualitzat per afavorir i 
potenciar la millora de l’ocupabilitat de les persones participants i atendre les necessitats 
reals de les empreses. 

 

 

EXPLICACIÓ DEL 
PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pretén: 

• Incorporar en el mercat laboral a aquelles persones 

que n’han quedat excloses o no han tingut oportunitat 

d’iniciar la seva trajectòria professional, mitjançant 

itineraris d’inserció individualitzats. 

• Dissenyar itineraris personalitzats dirigits a la millora 
de les competències bàsiques, tècniques i 
transversals, adaptats al perfil laboral, interessos i 

necessitats de les persones i del mercat de treball 

actual. 

• Participació en pràctiques professionals o 
contractació laboral en empreses situades dins de la 

comarca del Vallès Oriental. 

 

Inclou les següents accions: 

• Accions individuals: tutories 

• Accions grupals: identificació de competències, 

diagnòstic de l’ocupabilitat, elaboració d’itineraris 

d’inserció, recerca de feina i accions de formació en 

alfabetització digital. 

• Participació en Speed Dating. 

 

 

EMPRESES 
DESTINATARIES 

 

Poden participar al programa totes aquelles empreses que 

desitgin incorporar persones mitjançant: 

 

• Contracte laboral: 
- Durada mínima de 3 mesos. 
- La jornada laboral no pot ser inferior al 50% de la 

jornada ordinària.  
 

• Pràctiques professionals no remunerades: 
- Durada màxima de 100h. 
- No es pot superar les 5h/diàries de treball ni les 

25h/setmanals. 
- L’empresa s’ha de comprometre a destinar un/a 

tutor/a per fer seguiment de la persona i per  

coordinar-se amb el personal tècnic del Consell 

Comarcal. 

 

Possibilitat de rebre bonificació en les quotes de Seguretat 
Social i/o subvenció en la contractació (en funció del tipus de 

contracte i del perfil de la persona contractada). 
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REQUISITS DE LES 
PERSONES 

PARTICIPANTS 

• FITXES 40.1: 
- Persones perceptores de la Renda Garantida de 

Ciutadania (RGC). 
 

• FITXES 40.2: 
- Persones que disposin del certificat de 

discapacitat amb un grau igual o superior al 33% 

i/o amb trastorn de salut mental. 

 

• Ambdós casos: 
- Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya 

(SOC) com a demandants d’ocupació no ocupats 

(DONO) o millora de feina. 

- Residir a la comarca del Vallès Oriental. 
 

PERÍODE D’EXECUCIÓ Del 5 d’abril de 2018 al 31 de desembre de 2021. 

 

Per més informació podeu contactar amb el personal tècnic del programa: 

Àrea de Desenvolupament Local - Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Camí Antic de Vic, 10. 08520 Les Franqueses del Vallès (Corró d'Avall) 

Tel. 938600702 – 938601071 

Laura Moral – Tècnica prospectora - moraljl@vallesoriental.cat 

Lorena Artero – Tècnica orientadora (fitxes 40.1) - arterogl@vallesoriental.cat 

Alba López – Tècnica orientadora (fitxes 40.2) - lopezpm@vallesoriental.cat 


