EMPRESES SEMPRE ACTIVES

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

SOL·LICITUD
DADES DE L’EMPRESA/ENTITAT SOL·LICITANT
Cognoms, Nom o raó social
Telèfons

DNI/NIF

Correu electrònic

Adreça (indiqueu carrer, plaça, via, etc.)

Codi Postal

Municipi

Província

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL DE L'EMPRESA/ENTITAT SOL·LICITANT
Cognoms, Nom

Càrrec

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE A L'EMPRESA/ENTITAT SOL·LICITANT
Cognoms, Nom

Telèfon de contacte

Càrrec

DNI/NIE

DNI/NIE

Correu electrònic

ACCIONS DE FOMENT PER L’OCUPACIÓ (Indiqueu el tipus d’acció en la que heu col·laborat)
CONTRACTES DE TREBALL: Contractacions durant un mínim de 6 mesos a jornada complerta entre el 14 de març
de 2020 i el 30 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).
PRÀCTIQUES EN EMPRESA: Col·laboració en 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.
PROJECTES DE FORMACIÓ DUAL: Haver col·laborat en projectes de formació dual combinant formació amb
experiència laboral.
VISITES GUIADES: Haver rebut a les seves instal·lacions participants de qualsevol del programes promoguts per
PES amb l’objectiu d’apropar les empreses a les persones que busquen feina.
ALTRES COL·LABORACIONS: Haver col·laborat en alguna acció específica ja sigui per donar a conèixer el sector,
els nous perfils professional i/o el foment de la inclusió laboral dels col·lectius més vulnerables.
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DECLARACIÓ
La persona sotasignada declara, en el seu nom i en el de l'empresa que representa:
Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries, fiscals i amb la Seguretat Social, així com amb
l’Ajuntament de Sabadell en la data de la sol·licitud.
Que compleix amb tots els requisits establerts en aquestes bases reguladores per a la concessió dels ajuts i que són
certes totes les dades consignades.
Autoritza a l'Ajuntament de Sabadell per tal que pugui fer les comprovacions pertinents en relació a la veracitat de les
dades consignades I amb el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com de la resta de
requisits establerts a les bases reguladores d'aquest ajut.
Que compleix amb el Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica
3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

AUTORITZACIÓ
Base jurídica i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Execució d’un contracte i/o compliment d’una obligació legal (Article 6.1.b, i 6.1.c del
RGPD 2016/679)
Base jurídica del tractament

Compliment de la missió d’interès públic (Article 6.1.e. del RGPD 2016/679) per
promoure i desenvolupar la política d’ocupació (Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació
del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)

Responsable del tractament

Ajuntament de Sabadell

Encarregat del tractament

Promoció Econòmica de Sabadell, S.L.

Finalitat del tractament

Exercici de drets de les
persones interessades

Atendre el dret de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament de Sabadell i
Promoció Econòmica de Sabadell, S.L. Gestionar els serveis, activitats i esdeveniments
de promoció de l’ocupació i l’activitat econòmica, informar i fer comunicacions, fer
estadístiques públiques i internes i enquestes.
Aquests serveis inclouen activitats ocupacionals, d’intermediació i orientació laboral i
accions formatives per a persones en recerca de feina i/o amb necessitats de formació i
desenvolupament competencial, així com activitats adreçades a promocionar i donar
suport a l’emprenedoria i l’activitat empresarial
D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant instància
presencialment o al correu electrònic lopdpes@ajsabadell.cat o a l’adreça postal
Promoció Econòmica de Sabadell, SL, Ctra. de Barcelona, 208 bis, 08205 Sabadell

Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

SIGNATURA
La persona sotasignada es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades
Signatura i segell
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