PROTOCOL PER A LA GESTIÓ D’OFERTES.
S E R V E I D E C E R C A D E T R E B AL L A D O R S / E S
La sol·licitud de la col·laboració de Barcelona Activa SAU SPM per a la cobertura d’ofertes de treball i/o vacants de
pràctiques no té cost econòmic per a les empreses i implica l’acceptació de les condicions incloses en aquest Protocol
d’actuació.

1.

Les gestions per identificar candidatures adequades s’iniciaran un cop rebuda per Barcelona Activa la informació
contemplada al corresponent formulari de sol·licitud amb dades acreditatives de l’empresa, descripció de la vacant i
condicions de l’oferta.

2.

Barcelona Activa confirmarà a l’empresa l’acceptació de l’oferta o informarà del/s motiu del seu refús.

3.

Per tal de garantir la qualitat de les ofertes gestionades, Barcelona Activa estableix que les vacants hauran de
complir les següents condicions:
a.
b.
c.

d.

e.

Les ofertes hauran complir amb la legislació vigent en matèria de contractació laboral i
retribució salarial o de regulació de les estades de pràctiques.
Implicaran l’existència de vacants reals localitzades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
No inclouran cap aspecte que suposi vulneració dels drets civils; és a dir, discriminació per
raó d’edat, sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnia,
religió, pertinença cultural, salut, diversitat funcional, condició econòmica o social o de
qualsevol altre índole.
Pel que fa a les variables d’edat, sexe o situació especial, només es contemplaran en
aquells casos en que la modalitat de contracte (o conveni) ho exigeixi per acollir-se a
determinats incentius a la contractació.
Pel que fa a la durada inicial prevista de les contractacions, es gestionaran les ofertes que
contemplin alguna de les següents situacions :
- Contracte Indefinit.
- Contracte de pràctiques
- Contracte de formació i aprenentatge
- Contractes temporals següents:
· Obra o servei amb una durada mínima prevista de 6 mesos:
· Contracte d’obra o servei vinculat a l’estacionalitat
· Baixes maternals o baixes per IT de durada similar
· Per a persones treballadores en situació d’exclusió social i/o de col·lectius
vulnerables contemplats a les clàusules socials d’alguns processos
· De relleu

f.

La retribució contemplada no serà inferior als rangs salarials mínims contemplats a l’Estudi
de Retribucions Salarials de Barcelona Activa per a cada perfil professional, ni estar per sota
de l’estipulada al corresponent conveni o marc normatiu de referència. En aquest sentit. les
empreses podran ser orientades pel personal del Servei sobre les retribucions més adients
en cada cas. En qualsevol cas, els salaris oferts no seran inferiors a 1.088,56€ bruts
mensuals (13.062,72€ bruts en còmput anual) en el cas de jornades completes, o part
proporcional en el cas de jornades parcials.
Les ofertes gestionades en el marc de programes de foment de l’ocupació que tinguin com a
objectiu final el desenvolupament d’una experiència professional, a partir de contractacions
de les persones participants per empreses col·laboradores d’aquest programa, es regiran,
respecte a la retribució mínima exigida, pel que indiqui en aquest sentit la normativa
reguladora del corresponent programa.

g.

No procedir d’empreses que tenen com a nucli/objecte social de la seva activitat la gestió
dels recursos humans o que ofereixen serveis d’intermediació laboral a una tercera empresa.
Barcelona Activa gestionarà els processos directament amb empreses finalistes.

4.

Es procedirà a la identificació de candidatures interessades, disponibles i ajustades al perfil sol·licitat, preferentment
entre les persones incloses als registres de Barcelona Activa. Es podrà ampliar la cerca de candidatures a d’altres
borses de treball si fos necessari.

5.

Barcelona Activa posarà a disposició de l’empresa els currículums de les candidatures proposades, un cop
informades aquestes de l’oferta en qüestió i comprovada la seva adequació, interès, disponibilitat i autorització a
que es faci la tramesa de les seves dades.

6.

L’empresa es compromet a valorar en el termini establert les candidatures proposades, tot informant a Barcelona
Activa del resultat d’aquestes valoracions, així com de les incidències registrades al llarg del procés de selecció.
Igualment informarà de qualsevol modificació de les condicions inicials de l’oferta, especialment del tancament del
període de reclutament. Un cop finalitzat el procés de selecció, l’empresa retornarà a Barcelona Activa informació
dels resultats. Les ofertes es mantindran obertes com a màxim 2 mesos. L’ incompliment d’aquestes condicions
podrà suposar la no renovació de futures col·laboracions.

7.

Barcelona Activa és titular dels fitxers de dades de caràcter personal on consten les candidatures i disposa del
consentiment de les persones afectades per a la cessió de les seves dades, especificant la finalitat per a la que les
dades seran cedides, de conformitat amb l'article 11 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre (LOPD).

8.

L’empresa receptora de les candidatures es compromet a:
-

-

-

9.

Informar en el primer comunicat que realitzi als afectats, en el desenvolupament de les tasques que
corresponen a la finalitat per a la qual tracta les dades, de la identitat de l'empresa cedent (Barcelona Activa
SAU SPM) que ha obtingut les dades.
Aplicar les mesures de seguretat pertinents en funció de les dades de caràcter personal objecte de tractament,
a efectes d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat als mateixos, d'acord amb l'article 9 de la
LOPD.
Vetllar pel deure de secret professional, garantint la confidencialitat de les dades en tot moment, de conformitat
amb l'article 10 de la LOPD.
No utilitzar les dades personals per a finalitats diferents d'aquelles per a les quals les dades hagin estat
cedides, de conformitat amb l'article 6 de la LOPD.
Mantenir les dades exactes i posades al dia de manera que responguin a la situació actual de l'afectat pel
tractament, de conformitat amb el mateix article 6 de la LOPD.
Cancel·lar les dades de caràcter personal quan aquestes deixin de ser pertinents per a la finalitat per a la qual
s'han recollit.
Comunicar a BARCELONA ACTIVA SAU SPM qualsevol petició per part d'un afectat de l'exercici dels seus
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, a efectes que mantingui les dades de caràcter personal
actualitzades.

Si l’empresa cessionària incorre en incompliment en matèria de tractament de les dades personals, qualsevol
sanció administrativa de contingut econòmic que es derivés seria assumida totalment per ella.
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