EMPRESES SEMPRE ACTIVES
CONDICIONS PARTICIPACIÓ RECONEIXEMENT A LES EMPRESES COL·LABORADORES
EN EL FOMENT DE L’OCUPACIÓ I GENERADORES D’OPORTUNITATS LABORALS EN TEMPS DE COVID-19

Primera.- Objecte i finalitats
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’acció anomenada “Empreses sempre actives”, reconeixement a les
empreses col·laboradores en el Foment de l’ocupació i generadores d’oportunitats laborals en temps de Covid19”. Aquesta acció es desenvoluparà en el marc de la 2a edició de la “Fira Ocupació Sabadell” que se celebrarà els dies
10, 11 i 12 de novembre de 2021.
Les actuacions del foment de l’ocupació del servei de desenvolupament econòmic de l’Ajuntament de Sabadell es
desenvolupen a través de l’empresa municipal Promoció Econòmica Sabadell, SL (d’ara endavant PES).
PES pretén assolir amb aquesta acció els objectius següents:
- Reconèixer públicament i atorgar uns premis a les empreses que han generat oportunitats laborals en època de
pandèmia.
- Reconèixer públicament i atorgar uns premis a les empreses que han col·laborat amb el Servei de Borsa de
Treball de PES en el foment de l’ocupació.
- Reforçar la col·laboració público-privada amb el teixit empresarial del territorial.
- Promoure futures col·laboracions en matèria d’ocupació amb les empreses del territori.
- Promoure l’ocupació de qualitat, la RSE i la col·laboració de les empreses del territori en la formació de les
persones que volen millorar la seva qualificació
Segona.- Convocatòria
Les empreses que vulguin participar en aquest reconeixement hauran d’acreditar, mitjançant la presentació de
documents, que com a mínim compleixin 1 dels següents requisits:
a) Haver fet contractacions i mantenir la/es persona/es treballadora/es durant un mínim de 6 mesos a jornada
complerta en el període de temps comprés entre el 14 de març de 2020 i el 21 d’octubre de 2021.
b) Haver col·laborat amb la formació de les persones que volen millorar la seva qualificació contribuint en la
formació pràctica a la seva organització de qualsevol especialitat formativa o programa executat per PES.
c) Haver col·laborat en projectes de formació dual combinant formació amb experiència laboral.
d) Haver rebut a les seves instal·lacions participants de qualsevol dels programes promoguts per PES amb
l’objectiu d’apropar les empreses a les persones que busquen feina.
e) Haver col·laborat en alguna acció específica ja sigui per donar a conèixer el sector, els nous perfils professionals
i/o el foment de la inclusió laboral dels col·lectius més vulnerables.

Tercera.- Presentació de sol·licituds

Per participar en la convocatòria, cal que les empreses interessades s’inscriguin formalitzant la sol·licitud i
aportant la documentació requerida per una de les següents vies:
1.-Presencial amb cita prèvia fins el dia 22 d’octubre de 2021:
- Registre presencial a:
Edifici Vapor Llonch
Ctra. de Barcelona, 208 bis), 08205 Sabadell
Horari de dilluns a divendres, de 9 del matí a 14 de la tarda
2.-En línia fins el dia 22 d’octubre de 2021:
-Seu electrònica de tràmits de l’Ajuntament de Sabadell
-Tràmit a realitzar: enviar a través de la Seu electrònica de tràmits de l’Ajuntament de Sabadell:


Instància genèrica de Promoció Econòmica



Sol·licitud reconeixement “Empreses sempre Actives”



DNI Representant legal



Escriptura de constitució de l’empresa



Document d’apoderament o equivalent



NIF de l’empresa (En cas del autònoms, cal presentar l’alta de l’activitat professional)

En cas que PES ja disposi d’aquesta documentació, no caldrà tornar-la a presentar.

Quarta.- Acreditació de requisits
Les empreses que acreditin el requisit a) caldrà que presentin:
1. Contracte de treball de la persona
2. Alta Seguretat Social
3. lnforme de vida laboral del compte de cotització de l’empresa del període de temps comprés entre el
14/03/2020 al 21/10/2021
Per la resta de requisits, el comitè avaluador farà les comprovacions pertinents.
PES es reserva el dret de sol·licitar informació addicional i/o fer les comprovacions corresponents, quan ho estimi
necessari per a la valoració de les sol·licituds.
Una vegada rebudes les sol·licituds, PES notificarà la seva recepció per correu electrònic a les persones titulars.

Cinquena.- Termini per a la presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de participació en el Reconeixement s’han de presentar des del dia de la publicació d’aquestes
bases fins a les 14h del dia 22 d’octubre de 2021, mitjançant l’aplicació i l’adreça electrònica abans esmentats.
Tanmateix tota la documentació sol·licitada a la clàusula tercera haurà d’estar presentada dins d’aquest termini.

Sisena .- Comissió qualificadora
Es constitueix una “Comissió qualificadora del Reconeixement a les Empreses” integrada per tres persones de
l’equip tècnic d’Intermediació Laboral de PES.

Setena.- Valoració de les sol·licituds
La Comissió qualificadora valorarà les sol·licituds presentades a la convocatòria segons els requisits que
s’indiquen a la clàusula tercera

Vuitena .- Celebració de l’acte de Reconeixement
El proper 10 de novembre de 2021 se celebrarà la 2a edició de la Fira Ocupació de Sabadell, acte en el qual
s’inclourà el Reconeixement públic a les empreses que han col·laborat en el foment de l’ocupació i han generat
oportunitats laborals en temps de Covid-19. L’acte se celebrarà de forma presencial (si la situació sociosanitària ho
permet) a Fira Sabadell, mantenint les degudes mesures sanitàries.
L’alcaldessa de Sabadell o persona en qui delegui farà pública la relació d’empreses reconegudes.

Novena.- Premis
La dotació dels premis és la següent:


Formació i consultoria adreçada a les persones empresàries i a les persones responsables de RH per millorar els
seus processos de selecció i d’avaluació del personal. A escollir entre aquestes sessions:
1.- BRIDGE: Construint ponts de relació entre les persones
Millora els estils de relació i comunicació dins del teu equip. Aprendràs a reconèixer els diferents estils
comunicatius del model, a identificar els de les persones del teu equip per poder aplicar el model a la teva
organització.
2.- SIKKHONA: Noves eines de selecció de personal
Innova en els teus processos de selecció de personal. Coneixeràs aquesta nova eina metodològica per
realitzar processos de selecció a partir del treball amb imatges arribant així més ràpidament a seleccionar
per competències.

Les dates i lloc de celebració de les sessions formatives es comunicaran als participants amb suficient antelació. La formació
constarà d’1 sessió en horari de matí.


Segell web que identifiqui l’empresa com a
 EMPRESA COL·LABORADORA EN EL FOMENT DE L’OCUPACIÓ EN TEMPS DE COVID-19 i/o
 EMPRESA GENERADORA D’OPORTUNITATS LABORALS EN TEMPS DE COVID-19



Difusió de les empreses reconegudes a l’espai destacat “EMPRESES SEMPRE ACTIVES” al web
www.sabadelltreball.cat. .

A més, hi haurà l’opció de participar en el sorteig d’un Servei de selecció de personal Integral basat en competències i
valorat en 2000€ bescanviable durant 1 any.

Els veredictes de la Comissió Qualificadora són inapel·lables.
Desena.- Tractament de dades personals
La informació facilitada pels participants serà tractada amb absoluta confidencialitat i en compliment del que preveu
el Reglament Europeu de Protecció de dades (RGPD 2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Onzena.- Acceptació de condicions de participació
Totes les empreses participants en l’esmentat reconeixement públic accepten el contingut d’aquestes bases
reguladores i els compromisos que se’n deriven.

Sabadell, juliol de 2021.

