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PROCORNELLÀ 
Empresa Munidpal de Promod6 

Soclal
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Urbana i Económica de Cornellà, S.A. 

4. Assessorar a les empreses en crisi sobre concurs de creditors, llei de la segona

oportunitat i programes de reorientació o reflotament de negocis

5. Participar en el programa Reempresa dinamitzant les activitats del programa i

oferint suport legal en els processos de compra-venda d'empreses.

6. Crear el servei d'informació i assessorament legal a empreses i startups sobre

transformació digital, innovació, pactes i contractació:

- Dissenyar o impartir seminaris o webinars en aquestes especialitats

- Assessorar en matèria legal a startups i empreses en el procés de transformació

digital i innovació. 

- Elaborar i actualitzar material i continguts legals a disposició de les empreses

difondre-la a través deis canals de comunicació del Centre. 

Les funcions d'aquest lloc es desenvolupen dins d'un equip de treball i formen part 

d'un procediment per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat d'acord 

amb les instruccions d'una persona superior. 

Segona.- La relació contractual serà laboral amb una durada de 12 mesos a jornada 

complerta. La contractació i la possibilitat d'ampliació restarà condicionada a la 

concessió de subvenció publica. 

La persona ha d'estar en disposició d'incorporació immediata i trobar-se inscrita com a 

persona demandant d'ocupació a l'oficina de Treball del seu lloc de residencia, si més 

no amb caràcter previ a la contractació (no ocupat o millora de feina). 

La jornada de treball es a jornada complerta de 37,5 hores setmanals o la legalment 

establerta en cada moment, amb un horari de referència de prestació de serveis 

matins de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 i una tarda fins a les 18:00h, aixf com 

inclou la participació en activitats programades pel centre segons calendari elaborat 

per la direcció fora d'aquest horari de referenda. La retribució bruta anual serà de 

27.000.-€. 

Tercera- Les persones interessades hauran d'enviar la corresponent sol·licitud aixf com 

el seu curriculum vitae acreditat amb la documentació pertinent ( DNI, titulacions, 

acreditació documental de mèrits al·legats .. ) a l'adreça de correu electrànic 

laboralcentre@procornella.cat fins el dia 18 de novembre les 14h. La manca de 

documentació justificativa deis requisits serà motiu d'exclusió del procés selectiu per 

aquesta convocatària. 

Albert Einstein, 4 7-49 

08940 Cornellà de Llobregat. Barcelona 

Tel. 93 474 02 02 

Fax: 93 377 66 55 

e-mail: info@procornella.cat 

www.procornella.cat
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