
QUÈ OFERIM: 

A L’EMPRESA: 

Informació sobre subvencions i bonificacions en 

la contractació. 

Informació sbre mesures de RSE. 

Anàlisi dels llocs de treball per competències. 

Selecció del candidat/a adequat. 

Acompanyament inserció en el lloc de treball. 

Convenis de pràctiques. 

Interlocutor entre l’empresa i el treballador/a. 

“La societat és diversa i plural i l’empresa és 

un reflex d’aquesta pluralitat. L’empresa 

responsable aprofita les oportunitats que 

ofereix l’heterogenëitat de les persones i fa 

de la diversitat un valor” 

:. 

E.I.L. 

Equip d’Inserció Laboral 
Maresme 

E.I.L. - Equip d’Inserció Laboral 

Equip Tècnic: 

Sr. Raül Muñoz Garcia (Preparador Laboral) 
Sra. Cristina Bonfill Arabia 

C/ Torres Quevedo, 16. Pineda de Mar 
Tel.: 93.767.15.60 // 606.362.844 

email: raulm@ctm-salutmental.com 
www.salutmental.cat 

Ens trobareu a Facebook com: 
“Equip d’Inserció Laboral de la CTM” 

COMVNITAT
TERAPÈVTICA
DEL MARESME
         SERVEIS
 SALUT MENTAL



Alguns dels avantatges de la contractació de 
persones amb discapacitat… 

Productius 
Constància i implicació. 
Esforç de superació. 

Socials 
Imatge corporativa. 
Relació empresa-societat. 
Cultura empresarial. 
I també econòmics... 

Bonificacions en quotes de Seguretat Social 

Contracte indefinit per a persones amb 
discapacitat . 

Contracte temporal amb un mínim de 12 mesos 
de durada . 

Contractes de jornada parcial indefinits i 
temporals. 

Subvencions a la contractació indefinida 

Contracte indefinit 
Conversió de contracte temporal en indifinit 

Subvencions per a l’adaptació de llocs de 
treball, supressió de barreres o dotació 
d’equips de protecció personal 

LOCALITZACIÓ: 

Centre INNOVA 
C/ Torres Quevedo 16, Pineda de Mar 
Telèfon: 93.767.15.60 // 606.362.844 
Email: raulm@ctm-salutmental.com 
www.salutmental.cat 

MISSIÓ del SERVEI: 
Acompanyar en el procés d’incorporació al món 

laboral i/o manteniment del lloc de feina 
promovent la qualitat de vida de les persones 
participants. 

VALORS del SERVEI: 
Compromís. 
Responsabilitat. 
Respecte. 
Confiança. 
Empatia. 
Comunicació. 
Innovació. 
Qualitat. 
Motivació. 

Apostar per la col·laboració amb l’EIL suposa 
integrar mesures de Responsabilitat Social 
d’Empresa (RSE) 

És voluntari 
Inclou en l’empresa la necessitat d’anar més enllà 

de la legislació vigent. 
Es concep a l’empresa com un agent clau implicat 

en el desenvolupament no només econòmic 
sinó també social. 

Aporta a l’empresa una orientació cap al 
compromís social i el desenvolupament 
sostenible. 

EQUIP PROFESSIONAL: 

Persona Preparadora Laboral 
Prospector / Alfabetitzador Informàtic. 
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