
 
 

 
  
 

 Plaça de l’Esglèsia, 1 
 08940 Cornellà de Llobregat 

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

Unitat d’Inserció Laboral 
Departament de Polítiques d’Ocupació 

 
Edifici de Can Mercader s/Núm. 

Ctra. de l’Hospitalet s/núm. 
Tlf. 934.743. 399    

HOJA DE GESTIÓN DE OFERTAS 

 
1.-DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de empresa:  
CIF (imprescindible):  
Actividad o sector:  
Nr. de trebajadores:  
Teléfonos de contacto:  
E-mail:  
Persona de contacto:  
Cargo:  
Dirección:  
Codigo postal/localidad:  

2.-DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 
Nre. de vacantes:  Profesión:  Fecha de incorporación 

 
  /  /     

Funciones:  
 

3.-REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
Formación:  
Experiéncia:  

4.-CONDICIONES LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO 
Tipo de contrato:  
Duración del contracto:   
Horario de trabajo:  
Salario aproximado:  

 
 

Población de trabajo:  
5.-OBSERVACIONES 

 

 
En compliment d'allò que s'estableix a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), així 
com conforme a l’establert al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de 
dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, l'informem que les dades recollides en aquest formulari s'incorporaran, per ser tractades, en un 
fitxer propietat de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb la finalitat de facilitar la finalitat de gestionar la intermediació laboral entre la persona 
sol·licitant d’ocupació i l’empresa. El titular dóna el seu consentiment al tractament de les seves dades amb la finalitat de què l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat pugui atendre els objectius indicats així com aquells altres que es trobin dins l'àmbit de les seves competències i del seu tractament previst, la 
cessió de dades de contacte a altres serveis d’ocupació de les administracions públiques així com comunicades només als usuaris que participen en els 
processos selectius. . D'acord amb el que estableix l'article 7.3 de la LOPD, el titular dóna el seu consentiment al tractament de les dades que se sol·liciten 
en el present formulari. 
En tot cas, recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 
a l'adreça Plaça de l'Església, s/n, 08940 Cornellà de Llobregat. No obstant, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/  o davant de 
qualsevol altre autoritat de control competent que consideri pertinent. 
 
 

Lugar y fecha _______________________________ , _______de _______________de 2019 
 

SIGNATURA       SELLO DE EMPRESA  
 
 

http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
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