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BORSA DE TREBALL MUNICIPAL (BTM)
Inscripció/Alta al servei com a demandant d’ocupació
ID SPIN:
Nom i Cognoms:
DNI/NIE:
Telèfon de contacte:
Adreça de correu electrònic:
Adreça postal:
Data d’inscripció al servei:
Data darrera renovació:
Com a persona demandant d’ocupació inscrita al servei de Borsa de Treball de Cambrils (BTM), aquestes
instruccions us permetran entendre fàcilment el funcionament de la BTM i contribuir així a millorar-ne l’eficàcia:
1.

La BTM és un servei municipal totalment gratuït que pretén facilitar el contacte entre persones que busquen
feina i empreses amb necessitats de recursos humans.
2. Aquest servei s’adreça a persones en situació d’atur o persones ocupades que busquen millorar o
complementar la seva feina. El fet d’estar treballant (ocupat/da) no impedeix que us beneficieu del servei de
la BTM. En ambdós casos s’haurà de disposar del permís de treball vigent.
3. Tingueu en compte que consteu en una base de dades activa, per això cal que les vostres dades estiguin
actualitzades al màxim, és per aquest motiu que la vostra inscripció es desactivarà automàticament si durant
3 mesos no heu contactat amb la BTM o accedit al servei online. Si voleu continuar estant donats d’alta
només cal que seguiu els passos establers en el punt núm. 7
4. En cas que sigueu seleccionats en el creuament d’una oferta de treball, la BTM enviarà a l’empresa el vostre
CV de la BTM i l’empresa serà la que haurà de contactar amb vosaltres. És possible que l’empresa no us cridi
per a la selecció definitiva, penseu que l’empresa té a la seva disposició diferents mitjans per seleccionar
personal i que la BTM és una eina complementària que li adreça candidats adients al perfil sol·licitat, heu de
tenir present que el fet d’avisar-vos o no és una decisió exclusiva de l’empresa.
5. Quan alguna empresa ens informi que esteu treballant i a la nostra base de dades no hi constés, se us donarà
de baixa temporalment de la BTM, a partir d’aquest moment, el vostre currículum deixarà d’intervenir en els
creuaments de noves ofertes de treball que presentin les empreses. Si voleu continuar estant donats d’alta en
la BTM només cal que seguiu els passos establers en el punt núm. 7
6. És molt important que tingueu present que les dades que constin al vostre currículum professional han de ser
fidedignes per tal d’evitar possibles queixes posteriors de les empreses. D’això en depèn, en gran mesura, la
vostra credibilitat personal i professional i que l’empresa quedi satisfeta del servei.
7. Podeu renovar o modificar les vostres dades dins el servei de la BTM mitjançant el servei online
http://btm.cambrils.cat. El servei on-line us permetrà, a més d’accedir i modificar les vostres dades, consultar
les ofertes de treball vigents. També podeu actualitzar les vostres dades trucant per telèfon 977 30 74 01 ext. 2
(de Dilluns a Divendres de 8h a 15h) o enviant un correu electrònic a BTM@cambrils.cat.
8. Tingueu cura que la persona o les persones que puguin atendre el/s telèfons de contacte que heu facilitat
puguin localitzar-vos fàcilment i de tenir el/s telèfons disponibles i/o amb el contestador activat i la vostra
adreça de correu electrònic actualitzada.
9. Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de
l’Ajuntament de Cambrils amb la finalitat d’exercir les seves competències i funcions conforme al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més
informació al web: http://www.cambrils.cat
10. Al inscriure-us al servei de la BTM, accepteu que les vostres dades enregistrades puguin ser utilitzades per la
Regidoria d’Ensenyament i Ocupació en la seva base de dades per disposar de tot el seu contingut per
atendre la seva sol·licitud d’intermediació laboral i altres peticions i requeriments que es puguin produir de la
mateixa, facilitar-lo a qualsevol peticionari de personal de forma íntegra o resumida, exonerant-lo de tota
responsabilitat que pogués sorgir per mala fe, omissions o errors.
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NO Autoritzo l’Ajuntament a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les
dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les
acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.
PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals proporcionades són confidencials i
formen part dels tractaments titularitat de AJUNTAMENT DE CAMBRILS.
Atenent al principi de transparència el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament de Cambrils), està publicat al Portal de Transparència de la
web www.cambrils.cat
Responsable
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Finalitat
Recollida de les dades per incloure el seu CV al servei de Borsa de Treball municipal (BTM) i poder participar en
processos de selecció de les persones interessades i mantenir les seves dades actualitzades.
Legitimació
De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la execució d’un
contracte o interès legítim i del consentiment de l’interessat.
Destinataris
Empreses interessades o qualsevol peticionari que estigui interessat en el seu perfil professional, com a possible
candidat del lloc de treball. Administracions i entitats publiques o privades, empreses i centres educatius per
facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud, així com per a poder trametre informació
sobre formació, orientació i ocupació i sobre els serveis que puguin ser del vostre interès. No es cediran les dades
personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable o hàgiu consentit prèviament.
Drets
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un
escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Plaça del Ajuntament , 4 - 43850 CAMBRILS o
bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@cambrils.cat.
Informació
addicional
Pot consultat la informació addicional a la nostra pàgina web: www.cambrils.cat
Cambrils
data
Signatura de la persona interessada

Signatura de la persona representant

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats al servei BTM.

