Sol·licitud de subscripció de conveni de col·laboració entre el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i l’empresa per a la realització de pràctiques no laborals
per part de persones joves desocupades (pràctiques regulades al Reial decret
1543/2011, de 31 d’octubre) en el marc del conveni de col·laboració entre el SOC
i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Dades de l’empresa
Nom empresa/raó social1
CNAE2

NIF

Nombre de treballadors/ores

Nom comercial (si escau)

Núm. de patronal

Adreça

Codi postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica de notificació3

Dades de la persona representant legal de l’empresa
Nom i cognoms

NIF

Càrrec

Adreça electrònica

Telèfon

Data obtenció representació
(dd/mm/aaaa)

Tipus de document que acredita poder suficient en dret i les facultats de
representació4

Ocupació i característiques de les pràctiques
Denominació de l’ocupació

Durada de les pràctiques5

Titulació requerida

Import mensual de la beca de suport6

(en mesos)

Hores setmanals7

Adreça del centre de treball8

Nombre de persones a acollir

Data prevista d’inici
(dd/mm/aaaa)
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Marcar una de les dues opcions:
L’empresa sol·licitant no es compromet a contractar cap de les persones participants en aquestes
pràctiques.
L’empresa sol·licitant es compromet a contractar el (indicar percentatge)
% de les persones
participants en aquestes pràctiques.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Cal adjuntar la Targeta d’Identificació Fiscal escanejada.
Els dos primers dígits del codi CNAE-2009 de l’empresa: Classificació nacional d'activitats econòmiques.
Aquesta adreça electrònica serà la principal via de comunicació amb l’empresa. Per tant, es prega comunicar qualsevol
canvi.
Indicar el tipus de document de representació legal, acta, poders davant notari, etc. i adjuntar el document escanejat. Si és
una empresa unipersonal no serà necessari emplenar-ho.
Entre 3 i 9 mesos.
El preu per hora de la pràctica s’establirà en un mínim de 6 €, fet que suposarà que, en el cas que les pràctiques siguin a
temps complert (8 hores/dia), l’ajut no serà inferior a 960 € mensuals bruts. Igualment, per a les pràctiques a temps parcial,
l’ajut en cap cas serà inferior al 80 % de l’IPREM vigent en el moment de fer l’estada de pràctiques.
No podrà excedir de 8 hores diàries ni de 40 hores setmanals.
Adreça i població del centre de treball on es desenvoluparan les pràctiques.

Documentació que s’annexa:
1 Proposta de persones candidates que presenta la Universitat Autònoma de Barcelona
2 Programa de pràctiques
3 Targeta d’Identificació Fiscal de l’empresa
4 Document de representació legal de l’empresa (si és empresa unipersonal no serà necessari)
SOL·LICITO
Al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya la subscripció d’un conveni de col·laboració per a la
realització de pràctiques no laborals en empreses per part de persones joves desocupades, previst a
l’article 4 del Reial decret 1543/2011.
DECLARO
- Que el centre o centres de treball on es realitzaran les pràctiques són instal·lacions adequades a la
normativa vigent en matèria de seguretat i higiene i prevenció de riscos laborals.
- Que les dades indicades en aquesta sol·licitud són certes.
- Que donat que els currículums tenen la protecció de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, em comprometo a tractar de forma absolutament confidencial
les dades de caràcter personal, i a fer-ne un ús exclusiu per als tràmits relacionats amb la cobertura de
les pràctiques no laborals oferides. Així mateix, informo que he implantat les mesures de seguretat
adequades a les dades que es proporcionen.
- Que autoritzo el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a verificar les dades anteriors mitjançant la
sol·licitud d’informació per qualsevol mitjà a les administracions públiques corresponents.
- Que autoritzo a la Universitat Autònoma de Barcelona a presentar la sol·licitud de conveni de
Pràctiques No Laborals davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a realitzar tots els tràmits
relacionats amb la cerca de persones candidates per a la realització de les pràctiques.
La signatura d’aquest formulari implica que heu llegit la informació bàsica de protecció de dades.
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Signatura electrònica de la persona representant legal de l'empresa

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Base de dades de l'empresariat o de les persones que ofereixen feina”
Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar el tractament de dades de l'empresariat o de les persones que ofereixen feina.
Legitimació: Compliment de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i
del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament,
en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya; carrer Llull, 297-307, 08019- Barcelona, o correu electrònic adreçat a protecciodades.soc@gencat.cat signat electrònicament
amb DNI electrònic o certificat digital reconegut. Més informació al web: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/

