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1.-L’entitat abans esmentada en relació al Servei de Borsa de Treball es compromet a: 

1.1.- Definir el perfil del treballador que està cercant: 

 Especificant els requisits del treballador (formació, experiència, etc) 

 Descrivint les tasques que cal desenvolupar en l’exercici del lloc de treball a 

cobrir. 

 Comunicant les condicions laborals que oferirà al treballador ( econòmiques, 

horari, lloc de treball , etc....) 

1.2.-Informar dels resultats finals del procés de selecció: quins dels candidats facilitats 

pel Servei de Borsa de Treball han sigut seleccionats i quines han estat les causes de 

refús dels no seleccionats, no més tard de 15 dies des que  la selecció ha finalitzat. 

 

1.3.-Pagar la contraprestació econòmica pactada al pressupost, com a màxim als 30 

dies des de la presentació de la factura.  

 

1.4.- Tractar amb total confidencialitat les dades personals dels candidats/es facilitats 

pel Servei, adoptar les mesures tècniques i organitzatives requerides per la Llei 

orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 

(LOPD)  i  el  RD 1720/2007 de desenvolupament  d’aquesta llei,  per garantir la 

seguretat de les dades, a fer-ne un ús responsable exclusivament per l’oferta de treball 

gestionada, a destruir-les un cop finalitzat el procés de selecció i a no cedir-les o 

comunicar-les a tercers. Tanmateix, un cop realitzada la tasca, s’obliga a retornar els 

suports que contenen les dades sense manipulació i en el mateix estat en què van ser 

lliurades. Queda prohibida tota còpia o fotocòpia, independentment del suport en que 

van ser facilitades, de les dades confiades. Així mateix,  finalitzada la prestació 

contractual les dades hauran de ser  cancel·lades.  L ’incompliment d’aquestes 

obligacions i la resta d’obligacions segons la normativa vigent sobre la protecció de 

dades podrà implicar al resolució d’aquest conveni. En aquest cas, l’entitat respondrà 

enfront tercers i, en especial de l’Agència de Protecció de Dades, alliberant a la 

Fundació de qualsevol responsabilitat. 

 

2.- El Servei de Borsa de Treball de la Fundació Pere Tarrés, es compromet a: 

2.1.-Col·laborar activament amb l’entitat  per definir les característiques del lloc de 

feina. 

Nom de l’entitat                                                                                        Responsable legal 
 

NIF/CIF Conveni col·lectiu que la regula Numero de treballadors/es  
 

Activitat de l’empresa  
 

Direcció de l’ empresa 
 

Població 
 

Codi Postal 

Telèfon Fax e-mail                             web 
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2.2.- Limitar la seva implicació al procés de selecció, d’acord amb la demanda feta per 

l’entitat al full de petició. S’haurà de formalitzar per cada oferta, el document 

demanda oferta de feina ,  on es descriu: Lloc de feina, perfil treballador  i tipus de 

servei contractat amb el Servei de Borsa de Treball ...... 

2.3.-  A tractar les dades personals de les que tingui coneixement  i siguin objecte de 

protecció de conformitat a la LOPD . La FUNDACIÓ PERE TARRÉS és el responsable del 

fitxer BDGAFPAIPT “Fitxer General d’Administració”, registrat davant l’Autoritat de 

Control A.P.D. amb el número 2021540003, respecte les dades contingudes en el  qual, 

garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’ esmentat Fitxer 

General està dotat de totes les mesures de seguretat requerides a la  LOPD i  el  RD 

1720/2007 de desenvolupament de la mateixa. La Fundació els cedeix  i/o autoritza 

l’accés a  l’entitat signant d’aquest conveni per al seu tractament amb l’exclusiva 

finalitat de  realitzar les tasques establertes  en aquest conveni.  

 

 

I per a que així consti, signen el present document a ______________ a  ___/___/____ 

 

 

Entitat:         Servei  Borsa de Treball  

Responsable entitat:           Segell: 

Càrrec:        

Signatura: 

Segell: 


