Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en
Organització i Usos del Temps
Formulari d’inscripció
Cal omplir el següent formulari amb les dades corresponents (tots els camps són obligatoris), descarregar-lo i signar-lo digitalment. Per
formalitzar la presentació de la candidatura cal fer-ho a través del Portal de tràmits on és necessari disposar de certificat digital.

Dades de la candidatura (seleccionar una categoria)
Empresa Micro (menys de 10 persones treballadores)
Empresa Petita (entre 10 i 50 persones)
Empresa Mitjana (entre 50 i 250 persones)
Empresa Gran (més de 250 persone )

Dades de l’organització
Nom de l’empresa/entitat
Raó social de l'organització
CIF
Adreça d'alguna seu a Barcelona
Codi postal
Pàgina web
Missió i activitat principal de
l'organització
Sector de l'activitat econòmica
Convenis col·lectius que s'apliquen
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L'organització té Pla o mesures de RSC?
L'organització té Pla o mesures d'Igualtat?
L'organització té representació paritària de dones als òrgans de
direcció?
L'organització ja ha estat premiada anteriorment?
Nombre de treballadors homes
Nombre de treballadores dones
En cas de no ser-ne membre, voleu adherir-vos a la Xarxa d'Empreses
NUST (Nous Usos Socials del Temps)?

Persona de contacte
Sra./Sr.
Càrrec
Adreça correu electrònic
Telèfon
Les vostres dades professionals de contacte seran tractades confidencialment per l’Ajuntament de Barcelona i exclusivament per la finalitat
de gestionar la vostra participació al Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps.
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que en informar del
camp correu electrònic o telèfon ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb
la finalitat indicada.
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Descripció de bones pràctiques
(màxim 800 caràcters amb espais per apartat)
Descripció del pla o conjunt de mesures de gestió, conciliació corresponsable i usos del temps i inici del seu impuls per part de
l'organització. Indicar quines mesures són obligatòries per llei i quines van més enllà del que estableix la legislació

Mesura/es d’organització i usos del temps que destaqueu per ser innovadora/es

Descripció de la/es mesura/es innovadora/es

Procés metodològic d'implementació de la/es mesura/es

Metodologia d'avaluació i seguiment de l'impacte de la/es mesura/es (ex. indicadors del nivell d'ús, impacte de gènere i corresponsabilitat,
comissió de seguiment, enquestes)

Beneficis obtinguts i recomanacions per implantar la/es mesura/es en altres organitzacions
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Existeix un pacte entre l'organització i les persones treballadores on s'emmarca/quen la/es mesura/es?
Existeixen canals de participació i diàleg entre l'organització i les persones treballadores en relació a
la/es mesura/es?
Existeixen mecanismes de comunicació i sensibilització de les mesures per les persones treballadores?

Adjuntar, si és possible, un document amb el conjunt de mesures d’organització i usos del temps on s'emmarca/quen la/es
mesura/es innovadora/es i tota la informació relacionada
Signatura digital:
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Notes:
Per formalitzar la presentació de la candidatura cal descarregar-se aquest formulari i un cop
complimentat, signar-lo digitalment. Per finalitzar el procediment cal presentar tota la documentació
(formulari, documentació complementària, imatge del logotip empresa o organització en format jpg
o png, 150x150 en baixa resolució, etc.) a través del Portal de Tràmits on és necessari disposar de
certificat digital: Portal de tràmits.
Per a qualsevol dubte podeu contactar amb empresesnust@bcn.cat
D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en tramitar aquest formulari,
consentiu que les vostres dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la
finalitat de gestió de premis, concursos i promocions promoguts per l'Ajuntament, (tractament-0298
Premis, Concursos i Promocions). Les vostres dades no seran cedides, a tercers.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes.
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a
ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades
Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de
l’activitat.

