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Ajuntament de Mataró 
 
COMPROMÍS DE GESTIÓ D’OFERTES DE TREBALL 
 

L’empresa sol·licita a la Direcció de Promoció Econòmica Mataró, amb domicili al C/ de Francisco 

Herrera, 70 de Mataró i amb el NIF P0812000H el servei de gestió d’ofertes de la borsa de treball. 

 

El compromís que contrauen ambdues parts comporta les responsabilitats següents: 

 

PRIMERA. La Direcció de Promoció Econòmica Mataró, garanteix la rapidesa en la tramitació de l’oferta 

de treball, mitjançant la corresponent presentació de les persones preseleccionades adients al lloc de treball 

que s’ofereix. La selecció final la farà sempre l’empresa. Nota: la Direcció de Promoció Econòmica 

Mataró,  no es fa responsable de la veracitat de les dades que, tant l’empresa com les persones que ens 

deixen el currículum, ens fan arribar. 

 

SEGONA. Atès que les dades contingudes en els currículums que el centre entrega a l’empresa gaudeixen 

de la protecció prevista en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 

l’empresa declara que no farà mal ús d’aquestes dades i que només les utilitzarà en els tràmits relacionats 

per cobrir el(s) lloc(s) de treball ofert(s). 

 

TERCERA. Les parts signants es comprometen a respectar la normativa legal vigent en matèria laboral. 

 

QUARTA. La Direcció de Promoció Econòmica Mataró,  farà les accions de seguiment que consideri 

oportunes per garantir el correcte funcionament de les accions d’intermediació en el mercat de treball. 

 

CINQUENA. L’empresa es compromet a informar la Direcció de Promoció Econòmica Mataró,  en cas 

d’utilitzar algun altre canal per a cercar candidats/es per la mateixa oferta de feina. 

 

SISENA. L’empresa es compromet a comunicar el resultat de la selecció de personal fent-nos arribar el 

llistat de les persones contractades (nom i NIF/NIE) o entrevistades i d’aquells incidents que consideri 

rellevants. 

 

SETENA. L’empresa i la Direcció de Promoció Econòmica Mataró,  no faran discriminacions entre els 

candidats/es atenent a criteris de sexe, edat, raça o religió, tot respectant el que disposa l’article 14 del text 

constitucional.  

 

VUITENA. La col·laboració aquí descrita amb la Direcció de Promoció Econòmica Mataró,  no suposarà 

cap cost econòmic per a l’empresa. 
 

NOVENA. La vigència del present compromís començarà en el moment que es signi i acabarà en el 

moment que es tanqui l’oferta. 

 

DESENA. La Direcció de Promoció Econòmica Mataró,  garanteix la recerca de candidatures en altres 

Borses de Treball especialitzades si fos necessari, per tal de facilitar aquesta gestió a l’empresa. 

 

Les parts accepten les responsabilitats precedents i, en prova de conformitat, signen aquest document a la 

ciutat i data indicades. 

 

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, la Direcció de 

Promoció Econòmica Mataró,  m’informa que les dades personals que he facilitat seran incloses en un 

fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix, sóc informat de la possibilitat d’exercir els 

drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant 

escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament de Mataró. 
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