BASES REGULADORES ESPECIFÍQUES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS A EMPRESES I ENTITATS EMPRESARIALS PER A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DE MOLINS DE REI

1.Objecte.
Convocatòria de sub vencions per a empreses i entit ats empresarials que
contractin durant un mínim d e 6 mesos a persones desocupades
empadronades a Molins de Rei.
2. Finalitat.
Per dur a terme accions de foment de l’o cupació, i afavorir la reactivació
econòmica d el t eixit empresarial, s’est ableix la subvenció a empreses i
entit ats empres arials per a la contract ació de persones desocupades
empadronades a Molins de Rei.
3. Empreses benefi ciàries i requisits.
3.1. Podran s er benefic iaries de les subvencions les emp reses siguin
persones físiques o jurídiques que r ealitzin una activit at econòmica i
entit ats empr esarials sens e ànim de luc re amb domicili fisc al a Molins
de Rei, que compleixin amb els s egüents requis its:
-

-

Que des envolupi una activit at econò mica en el cas de les
empres es, i estigui en possessió dels p ermisos exigibles r elatius a
l'activit at.
Que el s eu object e r ecollit en els est atut s sigui empres arial en el
cas de les ent itats s ense ànim d e lucre, i estigui en possessió dels
permisos exigib les.
No tenir cap deut e pendent amb l'Ajunt ament de Molins de R ei, la
Seguret at Social i l’A gencia Tribut ària.
Tingui menys de 25 0 treballadors.
No hagi acomiadat treballadors p er ac omiadament qualific at d’
improcedent o nul p er l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 6
mesos ant eriors a la data de contr actació per a la qual es sol·licita
la subv enció de la present convocatòr ia, i no h agi amortitzat
places en aquest període.
No estar incurs en cap de les prohibicions reco llides en els
apartats 2 i 3 de l'artic le 13 de la Llei 38/2003, de 1 7 de
novembre, gener al de subvencions.
No haver est at s ancionats, en resoluc ió ferma, amb la pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencio ns.
Es podran present ar un màxim d e dos sol·licituds per empr esa o
entit at empres arial p er a la contract ació d e difer ents tr eballadors.

3.2. L’Ajunt ament de Mo lins d e Rei podrà comprovar que l’empr esa o
entit at empresar ial es troba en possessió dels p ermisos corresponents a
l’activit at.
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3.3. Restar an exclo ses les empreses de Treb all Temporal (ETT), les
Administracio ns Públiques i les entit at s sens e ànim de lucre que no
siguin empres arials.
4. Col·lectiu de treballador s a contr actar.
L'Ajuntament estableix com a col·lectiu únic a contr actar les persones en
situació d' atur que constin inscrits al Serv ei d’Ocupació Local de
l’Ajunt ament de Molins de Rei i també inscrits com a demandants
d'ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la G ener alit at abans
de la dat a de contractació per a la qual es sol·licit a la subvenció de la
present convocatòria.
Les persones a cont ractar han d’est ar empadronades en Mo lins de Rei
amb una antiguit at mínima de 6 mesos a la public ació de la
convocatòria.
Els col·lectius prioritaris, sempre i quan compleixin el p erfil requerit
per l' empres a, s eran: majors d e 45 anys i joves de 18 a 25 anys .
5. Gestió de l'ofert a de treball, selecci ó del personal i contractes de
treball.
-

-

-

Les ofert es de tr eball es gestio nar an a tr avés d e la borsa d e t reball
del S ervei d' Ocupació Local de l’Ajunt ament de Molins de Rei que
realitzar à el procés de preselecc ió dels candidats juntament amb
el Servei d’Empresa.
El procés de selecció de treballadors el realitzaran les empreses
entr e els candidats preseleccionats per l’Ajuntament de Molins de
Rei . Les empreses escolliran els candidats més adequats s egons el
perfil profess ional definit a l'oferta de treball, i mitjanç ant els
seus processos propis de s elecció.
Es podran formalitzar contract es a t emp s parcial, ess ent el mínim
exigible el 50 % d e la jornada laboral complerta.

6. Durada dels cont ractes de treball i quantia de la subvenció.
-

-

La durada dels cont ractes de tr eball ha de ser com a mínim de 6
mesos. L'empresa pot prorrogar la durada del contract e. Les
pròrrogues de contr acte no est aran subvencionades.
L'Ajuntament subvencionar à les empreses amb la quantit at de
2.400 EUR per contracte de treball a temps complert, i que
compleixin la totalit at de les pres ents b ases de subvenció. En el
cas que l' empres a contracti a
jor nada parcial ser à la part
proporcional, essent el mínim exigible el 5 0 % de la jornada
laboral complerta, i en aquest cas la subvenció ser à de 1.200 EUR
per a 6 mesos de contracte.
El salari mínim a pagar ser à el corresp onent al conveni al qual
pertany l'empresa i c om a mínim el S MI estipulat de l' any en c urs.
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7. Presentació de sol·licituds i docum entació.
7.1. El p eríode de p resentació de sol· lic ituds i de la documentació s erà
des de l' endemà de l’aprovació definitiva de les bas es fins al 3 0 de
novembre de 2016 o fins que s’exh aureixi el cr èdit disponib le.
7.2. El lloc de pres ent ació de les sol·licituds és a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajunt ament de Mo lins de Rei, ubicada a Plaç a Catalunya,
1. En quals evol cas , es podran pr esentar sol· licituds en la forma i
condicions que est ableix l' article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de regim jurídic de les Administracio ns Publiques i del
procediment adminis tratiu comú.
7.3. La sol·licitud a presentar s erà s egons model normalitzat que
s'adjunt a com annex 1 i on constar à la volunt at de participar en el
procés de subvenció objecte d'aquest es bases, i les corresponents
declaracio ns respons ables.
La documentació que c al presentar és la següent:
-

-

-

Còpia compulsada del NIF de l' empres a.
Formulari de sol·licitud normalitzat degudament emp lenat.
(Annex 1).
Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona
sol·licit ant i conformat per l’ent itat banc ària. (Annex 2).
Certific ats que acreditin que es troba al corrent del pagament de
les obligacio ns amb la Tresoreria G eneral de la S eguret at So cial i
de les obligac ions tributaries amb l'Estat i la Generalitat de
Catalunya.
D'acord amb el que preveu l' article 22 del RD 887/2006, de 21 de
juliol, p el qual s' aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció
comportarà l’autorització de la persona sol·licit ant p erquè l’òrgan
que conc edeix la subvenció obtingui de forma dir ecta, mitjançant
certific ats telemàtics, l’acr editac ió de que les p ersones
beneficiar ies o les entitats sol· licitants es troben al corrent en el
compliment de les s eves obligac ions tributaries i amb la Seguretat
Social. No obstant això, el sol· licit ant po drà denegar expr ess ament
el cons entiment i haurà d'aportar llavors els certific ats de trobarse al corrent tant en el compliment de les sev es obligacions
tributaries com amb la Segur etat Social.
Sol·licitud oferta de treball normalitzat degudament emplenat.
(Annex 3).

8. Procediment de concessió.
8.1. La concessió s’efectua per ordre de registre de les sol·licituds, dins
els límits estab lerts en el pressupost municipal per aquesta subvenció
pel 2016. Una vegada registrada la sol·licitud, ser à objecte d’estudi i
d’informe per p art de la comissió av aluadora, que és l’òrgan competent
per a la instrucció del procediment, constituïda per les persones
següents:
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President: El President de l’Àrea de Desenvo lupament i Promoció
Estratègic a Local o el r egidor d’empresa.
Vocal: L a director a de Serv eis de l’Àr ea de Des envolupament i Promoció
Estratègic a Local, o tècnic de l’Ajunt ament de Molins de Rei en qui
delegui.
Secretar i: La Cap del Negociat d’Empres a de l’Àrea de Des envolupament
i Promoció Estratègica Local o tècnic de l’Ajuntament d e Molins de Rei
en qui delegui.
8.2. Aquesta comissió verificar à que l' empresa sol· licit ant ha presentat
la documentació exigible, dins del termini estab lert, i que c ompleix els
requis its establerts en aquestes bas es.
Si no s’aporta tota la documentació o si no es compleixen els requis its,
es requerir à l' int eressat per tal que en un termini de 1 0 dies hàbils
esmeni el defect e o adjunti els documents perceptius. Si no ho fa així,
s'ent endr à que desis teix de la sev a sol·lic itud, d'acord amb l'article 71 de
la Llei 3 0/1992, de 26 de novembre de pr ocediment administratiu comú.
8.3. La Junta de Govern Local ser à l’òrgan compet ent per a la resolució
de l' exp edient de concessió de la sub venció. El termini màxim per
resoldre i notificar la subvenc ió ser à de 60 dies des de la data de
present ació de la sol·licitud. La manca d e resolució en el ter mini indicat
tindrà efect es desest imatoris.
La resoluc ió exhaur eix la via administrativa, co ntra la reso lució podeu
interposar els s egüents recursos:
a) Amb caràcter potest atiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que
l’ha dict at, en el t er mini d’un mes compt at a partir d el dia s egüent
al de la r ecepció d’aquesta notificac ió. Aquest recurs l’haur à de
resoldre l’òrgan competent en el termini d’un mes. Co nt ra la
resolució d’aquest recurs, i en el t ermini de dos mesos compt ats a
partir de l’endemà de la sev a notific ació, podreu interposar r ecurs
contenciós adminis tratiu dav ant dels Jutjats cont enc iosos
administr atius de Barcelona. Si transcorregut el t ermini d’un mes,
l'Ajunt ament no ha resolt el recurs de reposició, aquest s’ent endr à
desestimat per silenci administr atiu, i podreu interposar r ecurs
contenciós adminis tratiu dav ant dels Jutjats cont enc iosos
administr atius de Barcelona, en el t ermini de sis mesos comptats a
partir de l’endemà del dia en que el recurs de r eposició s’ent engui
desestimat. Tot allò de conformitat amb el que pr eveuen els arts.
116 i 117 de la L lei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les Administr acions públiques i del p rocediment administ ratiu
comú, i 8.1, 14.1 1 a i 46 de la Llei 29/1998, d e 13 de juliol,
reguladora d e la Jurisdicció contenciosa administrativ a.
b) Alternativ ament, podeu int erposar direc tament recurs contenciós
administr atiu davant dels Jutjats contenciosos administrat ius de
Barcelona, en el ter mini de dos mesos comptats a partir del dia
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següent al de la r ecepció d’aquest a notificació, de conformit at amb
el que pr eveuen els arts. 8.1, 14.1 1a i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció co ntencios a administr ativa.
8.4. Els criteris de selecció per poder accedir a la subvenció són el
compliment d els r equisits que estableixen els artic les 3 i
4 i
la
present ació de la doc ument ació del art. 7.
Es podran concedir un màxim de dos subvencions per cada empresa o
entit at empr esarial per l’objecte de les presents bas es i per aquest a
convocatòria.
9. Acceptació de la subvenció.
9.1. La subvenció ha de s er acc eptada pel benefic iari co m a màxim
dintre d’un t ermini de deu dies a partir de la notificació de l’atorgament
de la subvenció.
9.2. L'accept ació es farà per escrit mitjanç ant inst ància al R egistre
General de l'Ajunt ament.
Quan el beneficiari sigui una persona jur ídica, haur à de ser signat pel
representant legal; si fos un altr e òrgan estatut ari el competent per a
acceptar, s'hi adjuntarà el c ertificat de l'acord de l' esmentat òrgan,
lliur at p el secr etari i amb el vistiplau del president.
9.3. La manc a de p resentació d e l' escrit d'acceptació dins el t ermini
equivaldr à a la renúncia de la subvenció.
10. Termini i execució.
Els contract es subvencionats s'h auran d'iniciar com a màxim dintre d’un
mes a partir de l’acceptació de la subvenció. La no contractació del
treballador per part de l'empres a en aqu est termini suposarà la
revocació de la subvenció.
També s eran subvencionats els contr actes iniciats a partir del dia 1
d’abril de 2016.
11. Despeses subvencionables.
11.1. Seran costos subvencionab les les despes es salarials i/o de
seguret at social dels treb alladors co nt ractats dur ant els primers sis
mesos.
11.2. No son conc eptes subvencionables les despes es de Seguret at
Socials a c àrrec de l'empr esa, les despeses no salarials, els inc entius
salarials, les diet es, les despes es de loc omoció, la paga de vacanc es no
realitzades, les hores extres, les indemnitzacions o els complements per
les desp eses realitzades com a cons eqüència de l'act ivitat laboral.
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12. Renunci a i substitució de treballadors.
12.1. Els beneficiar is poden renunciar de forma expr essa, a la subvenció
atorgada, comunic ant en un t ermini màxim de quinze d ies des del
moment en què es produeixi el fet que motivi la renuncia i, a aquest
efect e, la Junt a de G overn Local dict arà la r esolució correspo nent.
12.2. En el supòsit de baixa d'un tr eballador contractat amb anteriorit at
a la data de finalització del contr acte subvencio nat, s'haurà de
contractar un nou treballador que acompleixi el perfil r equerit. En
aquest cas s'haur à de presentar una inst ancia a l'Ajunt ament comunicant
el nou contracte i les causes de la baixa de l' altr e treballador. El temps
de contract ació exigible per la subvenció serà el que r esti per al t ermini
de 6 mesos.
La substitució es realitzar à per un altr e treballador dels inclosos
inicialment en la preselecc ió efectuada per l’Ajuntament de Molins de
Rei.
13. Pagament de la subvenció.
13.1. L'import de la subvenció s' abonar à de la següent maner a: el 50% es
realitzar à un cop transcorreguts els tr es primers mesos de contracte, i es
faci la present ació a l’Ajunt ament per instància d e l’original o còpia
compulsada del contracte de treball i alta a la S eguretat Social,
dispensant en aquest cas l'exigència de gar ant ies, i es present i la
justificació d el punt 16 d’aquest es b ases.
13.2. El 50% rest ant s'abonar à una v egada pres ent ada la jus tificació del
punt 16 d' aquest es b ases, finalitzats els 6 mesos de co ntract e.
14. Invalidesa de la concessió de la subvenció.
Les causes de la nul· litat i anul·labilit at son les que estableix l'artic le 36
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es
procedirà d' acord amb el que est ableix aquest artic le.
15. Seguiment, veri ficació i control.
L'Ajuntament de Molins de Rei establirà els mecanismes de seguiment i
avaluació per tal de comprovar el grau de compliment de l' empresa i del
treballador.
En aquest s ent it, des de l'Àrea de Desenvolupament i Promoció
Estratègic a Local es realitzar an entrev istes de seguiment als participants
i a les empres es.
Es faran també un cop finalitzat el projecte, tutories d'orient ació als
participants
amb
l'objectiu
d'augment ar
les
possibilitats
de
reincorporació al mercat de treb all.
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Aquest a convocatòria de subvencions es lliur e, r evocable i no dona dr et
a futur es convocatòr ies.
16. Termini i forma de justificació.
16.1. Les despes es s'han de justificar mitjançant la present ació
d’originals o còpies compulsades del cont racte, de les nòmines i els TC1 i
TC2 dels mesos de contracte, on cons ti el treb allador objecte de la
subvenció i el r ebut bancari co nforme s' ha efectuat el seu p agament. No
s'acceptar an pagaments en met àl· lic.
16.2. La subvenc ió es justificar à en dos períodes
seva pr esentació ser an els s egüents:
-

-

i els ter minis p er la

El primer període comprendrà la justificació dels tr es primers
mesos de co ntract e i el t ermini de pr es ent ació de la justificació
serà de dos mesos, comptats des del dia de finalització dels tres
primers mesos de contracte.
El s egon p eríode comprendrà la justific ació del quart fins al sis è
mes de contract e i el termini de pres ent ació de la justificació serà
de dos mesos, comptats des del dia de finalització del sisè mes de
contracte.

17. Anul·lació i reintegrament.
Sens perjudic i de l' exigència de les resp onsabilit ats que s' es caigui, són
causes d'anul· lació t otal o p arcial de la s ubvenció els següent :
-

El fals ejament de les dades.
La falt a de justificació de la subvenció o la justificac ió fora de
termini.
L'incompliment tot al o parcial de la finalitat.
L'incompliment total o parcial de c ondicions o obligacions
imposades al benefic iari.
La resist ència, excusa, obstrucció o negativa a la comprovació i
control per part de l' òrgan municipal.

La revocació o anul· lació comportarà el reint egrament de les quantit ats
avanç ades per l'Ajuntament. Aquest acord de r eint egrament haurà de s er
pres per la Junt a de Govern Local.
L'acord de reintegr ament comportarà l' exigència d'int eressos de demora
des del moment de pagament de la bestreta a compte, excepte si la
revisió es r ealitza per motiu no imputable al benefic iari.
L'acord de reint egrament es notific arà als beneficiaris amb l' advertiment
expr és que un cop transcorregut el període de cobrament en volunt ària
sens e que s'hagin reintegr at a l'Ajuntament les quantit ats reclamad es, es
procedirà a exigir el deut e pel procediment de constr enyiment en els
terminis i formes que prev eu el Reglament General de Rec apt ació.
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18. Aplicació pressupostària i finançament.
El pressupost de que disposa l’Ajuntament d e Molins de Rei en el seu
pressupost ordinari per a l' any 2016 és:
18.1. Subvenció a les empreses per a la c ontractació durant un mínim d e
6 mesos de persones desocupades de Molins de Rei. L' imp ort màxim
corresponent a l'at orgament d'aquest a subvenció és inic ialment de
15.000€ per a l’any 2016, a c àrrec de l’aplic ació pressupostària ( 2016
5200.433101.47001) Subvencions a empreses i entit ats empresarials per
la contract ació deso cupats dels pressupo stos de l'Ajuntament de Molins
de Rei.
18.2. La concessió de les subvencions resta condicionad a a l’existència
de cr èdit adequat i s uficient en el moment de la r esolució d' at orgament.
19. Incompatibilitats.
La subvenció regulada en aquestes b ases s erà incompatible amb
qualsevo l altre per a la mateixa acció subvencionable, percebudes
d'aquesta o una altra administrac ió publica, except e amb les recollides
en el Reial Decr et Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesur es urgents per a
la reforma del merc at laboral.
20. Publicitat.
Les subvencions ato rgades a l' empar a d' aquestes b ases s eran objecte de
publicitat a trav és de la s eu electrò nica i el taulell d’anuncis de
l'Ajunt ament, al But lletí Oficial de la Pro víncia de Barcelona, i s’ins erirà
refer ènc ia d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat d e
Catalunya.
La Convocatòria i les subvencions atorgades es r emetran a la “ Bas e de
Datos Nacional de Subvenciones”, d’acor d amb l’artic le 18 i 20 de la Llei
38/2003, de 1 7 d e novembre, general de subvencions
21. Disposició final .
En tot allò no reco llit en aquestes Bas es Especifiques la Co nv ocatòria es
regirà p er la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la des envo lupa.
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ANNEX 1

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER A EMPRESES I ENTITATS EMPRESARIALS PER A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DE MOLINS DE REI
DADES DE L’EMPRESA O ENTITAT EMPRESARIAL SOL·LICITANT
Nom empresa o
Entitat Empresarial
NIF

Núm. Patronal de la
Seguretat Social

Adreça
Població
Telèfon

CP
Fax

Adreça electrònica

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms
Càrrec

DNI / NIE

Adreça

CP

Població
Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

DOCUMENTACIÓ A APORTAR ADJUNT A LA SOL·LICITUD
2)

Còpia compulsada del NIF de l’empresa.
Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat bancària (Annex
Sol·licitud oferta de treball normalitzat degudament emplenat (Annex 3).

TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
Les despeses s'han de justificar mitjançant originals o còpies compulsades del contracte, de les nòmines i els TC1 i
TC2dels mesos de contracte, on consti el treballador objecte de la subvenció i el rebut bancari conforme s’ha
efectuat el pagament. No s’acceptaran pagaments en metàl·lic.
La subvenció es justificarà en dos períodes i els terminis per la seva presentació seran els següents:
- El primer període comprendrà la justificació dels tres primers mesos de contracte i el termini de presentació
de la justificació serà de dos mesos, comptats des del dia de finalització dels tres primers mesos de contracte.
- El segon període comprendrà la justificació del quart fins al sisè mes de contracte i el termini de presentació
de la justificació serà de dos mesos, comptats des del dia de finalització dels tres primers mesos de contracte.

DECLARO:
Que l’entitat que represento desenvolupa una activitat econòmica i està en possessió dels permisos exigibles
relatius a l'activitat.
Que l’entitat que represento, en el cas de les entitats sense ànim de lucre, l’objecte recollit en els estatuts és
empresarial i està en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.
Que l’entitat que represento no té cap deute pendent amb l'Ajuntament de Molins de Rei, la Seguretat Social i
l’Agencia Tributària.
Que l’entitat que represento té menys de 250 treballadors.
Que l’entitat que represento no ha acomiadat treballadors per acomiadament qualificat d’ improcedent o nul
per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 6 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es
sol·licita la subvenció de la present convocatòria, i no hagi amortitzat places en aquest període.
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

ANNEX 1

Que l’entitat que represento no ha estat incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que l’entitat que represento, no ha estat sancionada, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions.

AUTORITZACIÓ:

Autoritzo a l’Ajuntament de Molins de Rei per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives a trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

En el cas de no autoritzar la consulta:
No autoritzo a l’Ajuntament de Molins de Rei per obtenir la informació per mitjans electrònics i, per tant,
aporto la documentació acreditativa corresponent. Certificats que acrediten que es troba al corrent del pagament
de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la
Generalitat de Catalunya.

Signatura

Molins de Rei, .............. de ........................................ de 20..............

Us informem que les dades facilitades seran incorporades a la base de dades de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local (DIPEL) de l’Ajuntament
de Molins de Rei. Igualment autoritzeu que les esmentades dades siguin tractades en informes o estudis que realitzi l’Àrea de DIPEL de l’Ajuntament, que us sigui
tramesa informació sobre els serveis, projectes i actuacions oferts i/o impulsats per l’Àrea de DIPEL de l’Ajuntament, així com tota aquella informació que des de
l’Àrea de DIPEL de l’Ajuntament considerem pugui ser del seu interès. L’ ens responsable del fitxer és l’Ajuntament de Molins de Rei i l’adreça en la qual podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Pl. del Mercat, 5-6, 08750 Molins de Rei.

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

ANNEX 2

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENT DE LA TRESORERIA DE
L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI A CREDITORS
DADES DEL CREDITOR/A
Nom i cognoms
DNI / NIE
Adreça
Població

CP

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

ALTA DE DADES BANCÀRIES
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi
Codi IBAN

Codi Entitat

Oficina núm.

DC.

Compte corrent o llibreta núm.

Adreça
Població

CP

Telèfon

Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signat i segellat)

Signatura del/la creditor/a

Segell

Molins de Rei, ................ de / d’ ........................................ de 20..............
Us informem que les dades facilitades seran incorporades a la base de dades de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local (DIPEL) de l’Ajuntament
de Molins de Rei. Igualment autoritzeu que les esmentades dades siguin tractades en informes o estudis que realitzi l’Àrea de DIPEL de l’Ajuntament, que us sigui
tramesa informació sobre els serveis, projectes i actuacions oferts i/o impulsats per l’Àrea de DIPEL de l’Ajuntament, així com tota aquella informació que des de
l’Àrea de DIPEL de l’Ajuntament considerem pugui ser del seu interès. L’ens responsable del fitxer és l’Ajuntament de Molins de Rei i l’adreça en la qual podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Pl. del Mercat, 5-6, 08750 Molins de Rei.

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
OFERTA DE TREBALL

Núm. de l’oferta*:
*(a omplir per l’Ajuntament)

Data de l’oferta:

DADES DE L’EMPRESA
Nom de l’empresa
Núm. Patronal
Seguretat Social

NIF
Núm.
Treballadors

Activitat

Adreça
Telèfon

CP
Fax

Correu electrònic

Localitat
Adreça web

CONTACTE
Persona de contacte

Càrrec

Telèfon

Correu electrònic
( omplir només si és diferent al de l’empresa)

Horari per contactar

Ompliu només si les dades són diferents a les de la persona de contacte
Responsable de selecció
Adreça de la selecció
Telèfon

Horari

REQUISITS
Nom de l’ocupació

Places

Categoria /Nivell professional

Persones amb disminució
Si
No
Formació valorable

Formació requerida
Temps d’experiència

Sexe
Home
Dona
Indiferent

Idiomes
Anglès
Fràncès
Alemany
Italià
altres

CONDICIONS DE TREBALL
Descripció del lloc de treball:
Tasques i/o funcions a realitzar:

3/FR-TO-11

Edat

Informàtica
Microsoft Office:
Word
Excel
Access
PowerPoint

Vehicle propi
Si
No
Indiferent
Control Gestió SAGE:
ContaPlus
FacturaPlus
NominaPlus

Permís de conduir
Si
No
Indiferent
Altres:
1.
2.
3.

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
OFERTA DE TREBALL

Adreça del centre de treball

Data prevista d’incorporació

Tipus de contracte

Jornada laboral

Durada prevista contracte

Sou brut mensual o anual i nombre de pagues extres

Horari
Observacions

FORMA DE CONTACTE DELS CANDIDATS
Trucar per concretar entrevista
Enviar les dades bàsiques o el CV de les persones candidates
Les persones candidates s’han de presentar directament amb el CV
INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE L’OFERTA:
1.

El Servei d’Orientació Laboral de l’Ajuntament de Molins de Rei és un servei públic que no representa cap cost per a l’empresa i actua com a intermediari
entre el demandant d’ocupació i l’empresa.

2.

L’empresa accepta que es farà difusió de les condicions de l’oferta laboral, d’acord amb la informació facilitada i sense indicar del nom de l’empresa,
mitjançant el tauler d’anuncis del Servei, Ràdio Molins de Rei i a la pàgina web de l’Ajuntament de Molins de Rei (www.molinsderei.cat)

3.

L’empresa es compromet a col·laborar amb el Servei d’Orientació Laboral en la gestió de l’oferta. Aquesta col·laboració consisteix en:
•
•
•

Garantir que la informació facilitada a l’oferta de feina és la mateixa que es dóna al candidat en l’entrevista.
Informar sobre el resultat del procés de selecció, indicant l’usuari contractat i el motiu dels no seleccionats.
Informar sobre qualsevol canvi realitzat en les condicions de l’oferta de treball.

4.

Quan el Servei faciliti les dades dels candidats, l’empresa es compromet al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de regulació del
tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i, atès que les dades contingudes en els currículums gaudeixen de la protecció prevista en la Llei
esmentada, declara que no es farà mal ús d’aquestes dades i que només s’utilitzaran per als tràmits relacionats amb la cobertura del/s lloc/s de treball/s
ofert/s.

5.

Un cop l’empresa realitzi la selecció del treballador, la relació contractual és directa entre ambdues parts.

6.

L’incompliment del punt 3 suposa la finalització de la relació establerta entre el Servei d’Orientació Laboral i l’empresa.

7.

L’oferta restarà activa en el Servei d’Orientació Laboral de l’Ajuntament de Molins de Rei durant un màxim de 2 mesos. Un cop exhaurit aquest període,
l’empresa s’haurà de posar en contacte amb el Servei per mantenir l’oferta oberta.

Lloc i data

Segell de l’empresa

Signatura del responsable de selecció

Us informem que les dades facilitades seran incorporades a la base de dades de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local (DIPEL) de
l’Ajuntament de Molins de Rei. Igualment autoritzeu que les esmentades dades siguin tractades en informes o estudis que realitzi l’Àrea de DIPEL de
l’Ajuntament, que us sigui tramesa informació sobre els serveis, projectes i actuacions oferts i/o impulsats per l’Àrea de DIPEL de l’Ajuntament, així com tota
aquella informació que des de l’Àrea de DIPEL de l’Ajuntament considerem pugui ser del seu interès. L’ ens responsable del fitxer és l’Ajuntament de Molins de
Rei i l’adreça en la qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Pl. del Mercat, 5-6, 08750 Molins de Rei.

Retorneu l’imprès al c/e empresa@molinsderei.cat . Per a qualsevol dubte, telefoneu a 93.680.03.70
3/FR-TO-11

