
 

En/Na ___________________________________ domiciliat/da a  ________________________, amb 

NIF ______________ es manifesta usuari/ària de _____________________________, i es compromet a:  

1.  Col·laborar activament amb el Servei Local d'Ocupació en la definició i implementació del seu procés 
de recerca de feina:   

 participant en les accions que des d'aquest servei li proposin i acudint-hi amb assiduïtat  

 mantenint actualitzades les seves dades personals  

 presentant-se a les entrevistes de treball proposades i informant del resultat de les mateixes  

 informant de qualsevol canvi en la seva situació laboral  

2.  Manifesta que  accepta /  NO accepta participar en processos de selecció proposats per 
Empreses de Treball Temporal (ETT).  

3.  Manifesta que  accepta /  NO accepta participar en processos de selecció proposats per altres 
Serveis Locals d'Ocupació de Barcelona.  

4.  Manifesta que accepta les condicions de permanència en el servei:  

4a.  si passat un període de 90 dies no manifesta haver realitzat cap acció de recerca activa de 
feina, comptadors a partir de la data d’aquest document, passarà a situació inactiva en la 
borsa de treball sense necessitat d’avís previ. 

4b.  si passat un període d’1 any no manifesta haver realitzat cap acció de recerca activa de 
feina, comptadors a partir de la data d’aquest document, les dades facilitades seran 
eliminades sense necessitat d’avís previ. 

5.  Garanteix la veracitat de la informació aportada. 

6.  Autoritza al ________________________________________________ en l'àmbit de les seves 
competències, a fer ús de les dades personals facilitades i a comunicar-les a les empreses 
sol·licitants de treballadors, inclusiu aquelles que fan referència a qüestions relatives a la salut, religió, 
origen racial o creences, sempre que el seu coneixement per l'empresa demandant sigui requerit de 
forma expressa i vinculat a una concreta oferta de treball, així com per a la tramesa d'informació 
general o específica en matèria d'ocupació que pugui ser del seu interès. 

Per la seva banda, el _______________________________ , es compromet a:  

1.  Col·laborar activament amb l'usuari en la definició i implementació del seu procés de recerca de feina, 
orientant-lo i informant-lo sobre les accions a desenvolupar.  

2.  Informar-lo dels processos de selecció laboral que siguin gestionats des del Servei i que s'adeqüin al 
seu perfil professional.  

3.  El Servei es manifesta com a mer intermediari entre les empreses que ofereixen llocs de treball i els 
usuaris derivats a les mateixes. Qualsevol relació posterior es limitarà a l'usuari seleccionat i 
l'empresa contractant. 

4.  El Servei podrà donar de baixa a l’usuari, sense necessitat d’avís previ, en el cas que no compleixi 
les condicions de permanència o bé es detecti que les dades facilitades no són certes. 

5. D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, el Servei Local d'Ocupació informa a la persona interessada que les dades facilitades seran 
incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la 
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de _______________________________.  

I per a que així consti, signen el present document a ______________________ a __/__/____. 

   

Per ________________________  Pel Servei  _____________________________  

Segell   


