II. eranskina – Enpresak parte hartzeko eskaeraren eredua.

DERIOKO UDALAREN TOKIKO ENPLEGUA SUSTATZEKO 2017ko PROGRAMARAKO “ENPRESAK PARTE
HARTZEKO ESKAERA”.

………………………………………………………………………………………………………………………
(NAN

zk.:

…………………………………………………………………),

……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………;

bere

jaunak/andreak
izenean

edo

enpresaren

(IFK:

egoitza

soziala:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………;
PK:

…………………………………….;

udalerria:

………………….……;

telefono-zenbakia:

…………………………………………………) ordezkari gisa (adierazi ordezkaritza-ahalmenak),

HAU
ADIERAZTEN
ERANTZUKIZUNPEAN:
I.

DU

BERE

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzen deialdiaren esparruan kontratatzeko laguntzen
proiektuak arautzen dituzten oinarri berrietako edukiaren berri izan du.

II.

Ordezkatzen duen erakundeak oinarriek eskatutako baldintza eta betebehar guztiak betetzen ditu,
eta horietan adierazitako betebehar guztiak beren-beregi onartzen ditu.

III

Oinarri horiekin bat egiteko eskaera egiten du, honako ezaugarri hauek dituen kontratazioa diruz
laguntzeko:
(1)

-

Lanpostua

: ………………………………………………………………….……….

-

Kontratu-mota: ………………………………………………………………………………...

-

Hasiera-data: …………………………………………………………………….…..……….

- Kontratuaren iraupena: …………………………………………………………………………..
-

Jardueraren sektorea: ……………………………………………………………………………..

(1) Adierazitako lanpostuak bat etorri behar du lan-kontratuan adierazitako lanpostuarekin.
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“Enpresak parte hartzeko eskaera” honekin batera, honako dokumentazio hau aurkeztu
behar da:
• Enpresaren IFKren kopia.
•

Legezko ordezkariaren NANaren kopia eta, hala badagokio, ahalorde-eskritura.

•

Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean daudela
egiaztatzen duen agiria.

•

Derioko Udalaren Tokiko Enplegua Sustatzeko 2017ko Programan parte hartzeko deialdian
aurkeztutako kontratazioekin enplegu garbia sortzeko eskakizunak beteko direla dioen
erantzukizun-adierazpena (IV. eranskina).

•

Langileak Txorierri eskualdeko Behargintza Txorierri SL enplegu-agentziaren bidez
(zenbakia: 1600000012) kontratatzeko konpromisoaren erantzukizun-adierazpena, eta
indarreko araudia eta lan-arriskuen prebentzioari buruzkoa betetzen delako konpromisoa
(V. eranskina).

Lekua, eguna, sinadura eta zigilua
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IV. eranskina – Enplegu garbia sortzeari buruzko erantzukizun-adierazpenaren
eredua.
DERIOKO UDALAREN TOKIKO ENPLEGUA SUSTATZEKO 2017ko PROGRAMARAKO “ENPRESAK PARTE
HARTZEKO ESKAERAN” AURKEZTUTAKO KONTRATAZIOEKIN ENPLEGU GARBIA SORTZEKO ESKAKIZUNAK
BETETZEN DIRELA DIOEN ERANTZUKIZUN-ADIERAZPENA.

………………………………………………………………………………………………………………………
(NAN

zk.:

…………………………………………………………………),

……………………………………………………………………………..

bere

jaunak/andreak
izenean

enpresaren

………………………………………………………………;

edo
(IFK:

egoitza

soziala:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………;
PK:

…………………………………….;

udalerria:

………………….……;

telefono-zenbakia:

…………………………………………………) ordezkari gisa (adierazi ordezkaritza-ahalmenak),

HAU ADIERAZTEN DU BERE ERANTZUKIZUNPEAN:

Oinarrietan araututako laguntzak eskatzen dituen kontratazioak enplegu garbia sortuko du
diruz laguntzen diren kontratuak izango dituzten pertsonak sartu aurreko 3 hilabeteetan
enpresan egon den batez besteko plantilla osoaren gainean.

Lekua, eguna, sinadura eta zigilua
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V. eranskina – Kontratatzeko
adierazpenaren eredua.

konpromisoari

buruzko

erantzukizun-

DERIOKO UDALAREN TOKIKO ENPLEGUA SUSTATZEKO 2017ko PROGRAMARAKO “ENPRESAK PARTE
HARTZEKO ESKAERAN” ADIERAZITAKO KONTRATATZEKO KONPROMISOARI BURUZKO ERANTZUKIZUNADIERAZPENA.

………………………………………………………………………………………………………………………
(NAN

zk.:

…………………………………………………………………),

……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………;

bere

jaunak/andreak
izenean

enpresaren

edo
(IFK:

egoitza

soziala:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………;
PK:

…………………………………….;

udalerria:

………………….……;

telefono-zenbakia:

…………………………………………………) ordezkari gisa (adierazi ordezkaritza-ahalmenak),
HAU ADIERAZTEN DU BERE ERANTZUKIZUNPEAN:
Oinarri hauetan eskatutako baldintzei jarraikiz egingo du kontratazioa, eta langileak Txorierri
eskualdeko Behargintza Txorierri SL enplegu-agentziaren bidez (zenbakia: 1600000012)
kontratatuko ditu. Halaber, indarreko araudia eta laneko arriskuen prebentzioaren araudia
betetzeko konpromisoa hartuko du.

Lekua, eguna, sinadura eta
zigilua
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