Contracte d’encàrrec d’organització de la formació subscrit entre empreses a l’empara
dels articles 9.3 i 12.1 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre per la qual es regula el
sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral i de l’article 14.3
del Reial Decret 694/2017 de 3 de juliol que desenvolupa la citada Llei.
Na Virginia Tenorio Hidalgo amb NIF 43.547.424Y i com representant legal de Cambra
Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona amb CIF Q0873001B i seu social
a Av Diagonal 452, 08006, Barcelona.
En/ Na ......................................................................... amb NIF ................................. ,
actuant com a representant legal de ................................................................................. ,
amb CIF...................................... i seu social..............................................................

ACORDEN
Primer. Objecte.

de setembre,

Llei.
Segon. Entitat externa.

SERVEIS DE BARCELONA.
Tercer. Obligacions de l'Entitat Externa.

1a.ca competent).

2a.-

3a.-

disponible a la Web de la

exercicis.
4a. Assegurar el desenvolupament satisfactori de les accions formatives.

les empreses i a l'activitat empresarial.
7a.-

-se del
seu satisfactori desenvolupament.
8a.- Custodiar el present contracte, mantenintcompetents.
9a.Reglament (UE) 2016/679, del

document.
10a.-

Quart. Obligacions de les empreses.

2.-

Social.

3.

4.participants a les accions formatives.

ntrol que realitzin les

5.-

rebuts.
6.- Custodiar la resta
7.les mateixes.
8.- Trobar-se les bonificacions.
9.disponible a la Web de
produeixin les mateixes.
10.regulad
treballadors.

-

11.3 del Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, que desenvolupa la citada
-

Les parts podran acordar la possibilitat que altres empreses s'adhereixin al present
contracte. A tals efectes, les entitats interessades subscriuran el corresponent document

ho consideren convenient, le
sector, territori, plantilla, etc.- que han
de coincidir en les empreses que desitgin adherir-se al present contracte).

ateix amb

parts

-

Els signataris
de desembr

document.

del contracte, sense que es puguin aplicar a una fi diferent, ni tampoc comunicar-los, ni

no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos al fet que estan ex

Lloc i Data:.....................................................................
Empresa:

SIGNATURA

SIGNATURA (representant legal de l’empresa)

