Data

ALTA EMPRESA
Procedència:
Visita de prospecció

Publicitat servei / web

A través d’empreses usàries del servei

Serveis municipals

Sessió informativa

Centre Prom. Econòmica

Altres

Dades identificatives:
CIF
Núm. Seg. Social
Raó Social
Nom Comercial

Persones de contacte:
Nom i Cognoms
Càrrec
Telèfon / Mòbil
Correu electrònic

Nom i Cognoms
Càrrec
Telèfon / Mòbil
Correu electrònic

Domicili de l’empresa:
Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon / Mòbil
Fax

Correu electrònic

Web

Centre de Promoció Econòmica · Camí del Riu s/n · 08760 Martorell · Telf.: 93 775 31 01 · Fax: 93 774 18 86 · www.moliempresa.cat
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal s’inclouen en el fitxer de
persones usuàries dels serveis de Promoció Econòmica i Treball. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar una base de dades de les persones usuàries dels serveis de promoció econòmica i treball de
l’Ajuntament de Martorell. No està prevista la cessió d’aquesta informació a tercers. La persona afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant el servei responsable
del fitxer, departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell, camí del Riu sense número, Martorell, 08760.

Activitat de l’empresa:
Activitat de l’empresa
Codi d’activitat (CCAE)

Breu descripció
de l’activitat

Sector d’activitat

Ramaderia i agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Altres

Magnitud de
l’empresa

Empresa familiar

Menys de 50 treballadors

Entre 50 i 500 treballadors

Més de 50 treballadors

Multinacional

Número de treballadors/res:

Recursos Humans

Homes en plantilla

Dones en plantilla

Personal menor de 25 anys

Personal entre 26 i 45 anys

Personal entre 46 i 55 anys

Personal major de 56 anys

Personal extracomunitari

Personal amb discapacitats:
Física

Tipología de
contractació

Sensorial

Contractes indefinits

Contractes temporals

Contractes temps parcial

Contractes bonificats

Psíquica

Treballadors/res d’ETT

Predisposició de
contractació

Contractació personal discapacitat

Contractació dones

Contractació personal extracomunitari

Contractació majors 45 anys

Precontractació personal extracomunitari

Contractació joves problemàtica

Contractació col·lectiu d’exclusió social

Centre de Promoció Econòmica · Camí del Riu s/n · 08760 Martorell · Telf.: 93 775 31 01 · Fax: 93 774 18 86 · www.moliempresa.cat
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal s’inclouen en el fitxer de
persones usuàries dels serveis de Promoció Econòmica i Treball. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar una base de dades de les persones usuàries dels serveis de promoció econòmica i treball de
l’Ajuntament de Martorell. No està prevista la cessió d’aquesta informació a tercers. La persona afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant el servei responsable
del fitxer, departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell, camí del Riu sense número, Martorell, 08760.

Observacions:
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