PROGRAMA TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA. OCUPA'T AL SECTOR DEL METALL
Formulari sol·licitud estímul a la contractació 2022

Dades de l'empresa:
Nom de l'empresa
CIF o NIF
Adreça
Població

Codi Postal

Representant de l'empresa:
Nom i cognoms del representant de l'empresa
DNI
Càrrec

Correu electrònic

Persona de contacte:
Nom i cognoms

DNI

Càrrec
Correu electrònic

Tutor/a designat/da per vetllar per la
correcta acollida del treballador

Telèfon

Número d'estímul a la contractació a demanar:
Descripció del perfil professional a incorporar persona 1:
Categoria professional de la persona a
incorporar

Descripció del lloc de treball de la persona a
incorporar (Funcions i tasques)
Jornada laboral:

Sencera

Parcial

Quin%

Salari brut estimat de la persona a incorporar
Data d'incorporació

Proposta de persona a contractar Nom,
cognoms i DNI

Descripció del perfil professional a incorporar persona 2:
Categoria professional de la persona a
incorporar

Descripció del lloc de treball de la persona a
incorporar (Funcions i tasques)
Jornada laboral:

Sencera

Data d'incorporació
Salari brut estimat de la persona a incorporar

Proposta de persona a contractar Nom,
cognoms i DNI

Parcial

Quin%

DECLARACIONS:
Declaro que l'empresa que represento disposa d'un centre de treball als municipis de Montesquiu, Orís,
Sant Quirze de Besora, Vidrà, Santa Maria de Besora, Sora, Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló o
Torelló.
Declaro que a l'empresa que represento no s'han realitzat acomiadaments improcedents o ERO en els
darrers 3 mesos a la data d'inici del contracte.
Declaro que l'empresa que represento no és dependent ni està societàriament vinculada a administracions i
organismes públics
Declaro que a l'empresa que represento, la persona o persones que seran contractades, en els 12 mesos
anteriors a la data de la contractació no estaven prestant serveis amb caràcter indefinit en la mateixa
empresa, o en una altra empresa si existeixen socis comuns amb el 25% de participació d'ambdues
empreses.
Declaro que a l'empresa que represento, la persona o persones que seran contractades no són cònjugue,
ascendents, descendents ni de la resta de parents, per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau
inclusiu; de qui siguin membres dels òrgans d'administració de les empreses que tinguin la forma jurídica de
societat o dels qui tinguin una participació del capital de l'empresa igual o superior al 25%
Documentació que s'adjunta:
Còpia del DNI de la persona que signa la sol·licitud
Poders per actuar i comprometre's en nom de l'empresa
Còpia del NIF de l'empresa
Còpia de les escriptures de constitució de la societat, si és el cas
Certificats d'Hisenda i de la Seguretat Social conforme l'empresa està al corrent de pagament
Còpia de l'alta de l'activitat econòmica a Hisenda
Documentació del banc que acrediti la titularitat del compte bancari

La persona responsable de l'empresa sota signant garanteix la veracitat de la informació lliurada:

de

de

Signatura:

Text protecció de dades:
El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura és responsable del tractament de les dades i documents
facilitats per part de les persones interessades, i informa que les dades recollides seran tractades de
conformitat el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril, així com a la
normativa aplicable en la matèria de protecció de dades, en base al tractament següent:
-

Finalitat: tramitació i gestió de les subvencions d'estímul a la contractació 2022 en el marc del
programa Treball, talent i tecnologia. Ocupa't al sector del metall.

-

Legitimació: consentiment de la persona interessada

-

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, llevat d'obligació legal.

-

Drets: portabilitat de les dades, així com a l'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició
davant del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, a l'adreça C/ Enric Prat de la Riba, 17 de
Torelló, o contactant amb consorci@gesbisaura.cat

