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CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ D’EMPRESES A 
LA FIRA OCUPACIÓ SABADELL 2021 

 
A. CONDICIONS GENERALS  

1. Direcció de la Fira Ocupació Sabadell 2021. L’Ajuntament de Sabadell a través de Promoció 
Econòmica de Sabadell, SL exercirà la direcció de la Fira Ocupació Sabadell 2021 realitzant totes les 
tasques de coordinació, promoció, comunicació i difusió, tant en mitjans radiofònics, escrits, com 
audiovisuals; el disseny i l’elaboració dels elements publicitaris escrits, la cartelleria, etc., sense 
perjudici que l'EMPRESA o associacions empresarials en puguin realitzar i assumir la promoció i la 
difusió de la seva participació. 

2. L’empresa pot participar en les activitats de promoció i difusió que s’estableixin des de Promoció 
Econòmica de Sabadell, SL. 

3. L'empresa es compromet a trametre el seu logotip o la seva imatge gràfica per a incloure’ls als 
mitjans publicitaris escrits. 

4. Oferta de llocs de feina. Per a participar a la Fira Ocupació Sabadell 2021, les empreses com a mínim 
hauran d’aportar una oferta de treball, amb la previsió de cobrir-la en un període màxim de 6 mesos. 
Si se’n produeix algun canvi, ja sigui perquè aquests llocs de feina s’han cobert abans de l'inici de la 
Fira, o ja sigui per addició de nous llocs de feina o supressió dels inicialment oferts, l'EMPRESA n’ha 
d’informar Promoció Econòmica de Sabadell, SL a l’adreça electrònica firaocupacio@ajsabadell.cat, 
almenys amb una setmana d'antelació a l'inici dels efectes oportuns. 

5. Protecció de dades. L’empresa o associació empresarial és responsable del compliment de la Llei de 
Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i de la Llei Orgànica 3/2018. És responsable de recollir i tractar 
les dades de les candidatures que li puguin ser lliurades al final del procés. En aquest cas, ni 
l’Ajuntament de Sabadell ni Promoció Econòmica de Sabadell, SL tenen cap tipus de responsabilitat 
respecte les dades lliurades directament per les persones candidates a l’empresa o associació 
participant. L’empresa és responsable de fer un bon ús de les dades facilitades per les persones 
candidates. 

B. CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ  

6. L'Empresa tindrà assignat un espai virtual al web Fira Ocupació Sabadell. L’empresa podrà escollir: 
- Entrevistes individuals i/o grupals  virtuals (a través de la plataforma Zoom). 
- Entrevistes individuals i/o grupals presencials al recinte de Fira Sabadell (sempre que la situació 

sociosanitària ho permeti). 

7. Participació: Promoció Econòmica de Sabadell, SL prioritzarà la participació d’aquelles empreses que 
ofereixin un major nombre d’ofertes de feina i de major qualitat (Contracte indefinit o inicialment 
temporal prorrogable i jornades completes). 

No s’admetran ofertes de feina en la modalitat de treball autònom ni treballador autònom 
econòmicament dependent. 
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8. Baixes i no assistències. L'empresa pot retirar la seva participació a la Fira Ocupació Sabadell 2021 
comunicant-ho per correu electrònic a firaocupacio@ajsabadell.cat almenys 15 dies naturals abans 
del seu inici. No presentar-s’hi el dia de la Fira sense anul·lació prèvia suposarà el càrrec de 360 € per 
tal de cobrir les despeses ocasionades. 

9. Responsabilitats 

• L'empresa és responsable dels danys i dels perjudicis que el servei prestat pels seus 
representants pugui causar. Promoció Econòmica de Sabadell, SL queda exempta de tota 
responsabilitat sobre aquest tema. 

• L'empresa es compromet a realitzar únicament i exclusiva els serveis encaminats al compliment 
de l’objecte d’aquesta Fira. 

• Promoció Econòmica de Sabadell, SL es responsabilitza de vetllar pel bon desenvolupament de 
la Fira. 

C. SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 

10. L'empresa es compromet a: 

• Fer el qüestionari que se li enviarà per correu electrònic en finalitzar, amb l'objecte de fer una 
valoració de la Fira. 

• Entrevistar a totes les persones inscrites a l’agenda d’entrevistes de l’empresa. 

• Comunicar el nombre de candidatures rebudes i entrevistes fetes en acabar la Fira 

• Comunicar els noms de les persones candidates seleccionades.  

• Donar resposta al seguiment que Promoció Econòmica de Sabadell, SL en durà a terme als 3 i als 
6 mesos posteriors a Fira. 
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