
 

 

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ/RENOVACIÓ 
BORSA DE TREBALL IPEP 

 

La borsa de treball del Servei d’Ocupació Municipal de l’IPEP (SOMI) és un servei públic 
i gratuït que ofereix a les persones suport en la cerca de feina i posa a l’abast de la 
ciutadania un servei d'intermediació que té per objectiu posar en contacte les persones 
que busquen feina o volen millorar-la amb les empreses que busquen personal. S'ofereix 
suport i assessorament en matèria ocupacional tant a l'empresa com al ciutadà. 

 
L'accés a la borsa de treball permet optar a ofertes de feina de Palafrugell i poblacions 
properes i, per altra banda, permet a les empreses disposar de personal proper i/o 
interessat per a la cobertura de llocs de treball. Per inscriure-us-hi cal que ompliu 
detalladament les dades que us demanem i que accepteu les condicions que s’inclouen 
en aquest protocol. 

 
DECLARO: 

 
1. Que soc conscient que per inscriure’m a la borsa de treball caldrà registrar-me 

prèviament a la plataforma en línia i si tinc alguna dificultat o consulta puc 
sol·licitar assessorament en línia i/o personalitzat trucant al telèfon 972 61 18 20, 
enviant                      un correu a somi@palafrugell.cat o preguntant personalment al carrer 
Tarongeta, 27-31 de Palafrugell, de dilluns a divendres de 9 a 14 h. 

2. Que, posteriorment, el SOMI validarà la meva inscripció i ja podré consultar les 
ofertes en línia i inscriure-m’hi. 

3. Que desitjo formar part de la borsa de treball de Palafrugell i sol·licito incorporar-
m’hi perquè estic en recerca de feina i vull treballar. 

4. Que les dades que he facilitat són certes. 
5. Que entenc que, amb el meu consentiment, les meves dades es comunicaran a 

entitats privades, institucions públiques o persones interessades en la 
contractació de personal.  

6. Que he estat informat que les meves dades personals seran tractades en els 
termes següents: L’Ajuntament de Palafrugell – Servei d’Ocupació Municipal de 
l’IPEP (SOMI), tractarà les dades personals com a responsable del tractament, 
amb finalitats d’afavorir l’accés a un lloc de treball a les persones que ho sol·liciten, 
orientació laboral, intermediació amb entitats públiques o privades o persones 
interessades en la contractació de personal i enviament d’informació. Les dades 
es tracten en compliment de missió d’interès públic i quan sigui necessari, per 
determinats processos, consentiment de la persona interessada.  

7. Que conec i accepto plenament el funcionament del servei: 
 El personal tècnic del Servei d’Ocupació Municipal podrà comunicar les 

meves dades personals a les empreses que ofereixin feina que s’adeqüi al 
meu perfil i interessos i comunicar les meves dades a altres entitats 
col·laborades amb la finalitat de facilitar la meva incorporació al món laboral, 
sempre amb el meu consentiment previ, que podré revocar en qualsevol 
moment. 

 Per tal d'estar actiu a la borsa de treball, cal tenir les dades i el CV actualitzats 
i fer-ne ús. Si durant un any no he fet cap gestió, el meu usuari pot quedar 
inactiu del servei fins que torni a actualitzar-lo. 

 La inscripció serà vàlida per a un any. En cas de no renovar-la, de inactivitat 
o no procedir a l’actualització de les dades, la inscripció es podrà donar de 
baixa. 

 És necessari actualitzar les dades en cas de canvi en la situació laboral 
(feina, millora de feina, atur, baixa...), en cas d’obtenció de cursos, idiomes i 
altres competències, i en cas de modificació de dades personals (canvi de 
telèfon, adreça, localitat de residència...).  

 La responsabilitat de l’actualització de les dades personals, acadèmiques i 
professionals correspon a la persona interessada. 
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 El fet de formar part de la borsa de treball no implica necessàriament que 

s’aconsegueixi un lloc de treball.  
 Inscriure’s en aquesta borsa de treball implica que la persona usuària és qui 

principalment ha de buscar feina amb o sense l’ajuda del personal tècnic 
del servei segons criteri personal. 

 
En cas que sigui del vostre interès optar a treballar a l’Ajuntament i participar 
en unes oposicions, heu de consultar l’oferta pública d’ocupació a 
https://seu.palafrugell.cat/informacio-municipal/ofertes-de-treball i seguir les 
indicacions de les bases de cada plaça publicada. També us podeu 
subscriure a les ofertes de treball que l’Ajuntament anunciï. 


