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T

REBALL
OFERTES DEL TOT: De l’1 al 15 de setembre de 2017

data oferta

10/7/2017

18/7/2017

1/8/2017

14/7/2017

8/8/2017

7/8/2017

data fi oferta

30/09/2017

30/09/2017

01/09/2017

oferta

TALLERISTA PLANTES
MEDICINALS

TALLERISTA DECORACIÓ
NADAL

empresa

FUNDACIÓ
PERE TARRÉS

FUNDACIÓ
PERE TARRÉS

població

descripció

contacte

PONTS

La Fundació Pere Tarrés cerca un/a tallerista de Plantes
medicinals a la localitat de Ponts Del 16/10/17 al
18/12/17 els dilluns de 10:30-11:30h Coneixements i
experiència en Plantes medicinals. Disponibilitat per
treballar en l'horari i lloc indicat

TARREGA

La Fundació Pere Tarrés cerca un/a tallerista de Decoració
de Nadal a la localitat de Tàrrega Del 07/11/17 al
https://careers.talentclue.com/
05/12/17 els divendres de 17:00-18:30h REQUISITS
node/18471532/445
Coneixements i experiència en Decoració de Nadal
Disponibilitat per treballar en l'hora

CERVERA

Busquem una persona, dinàmica i amb ganes d'aprendre i
desenvolupar-se dins del sector. Es requereix formació
INFOFEINA:
mínima d'ESO i preferiblement CFGM en Electricitat o
http://www.infofeina.com Ref.
similar. Disponibilitat per fer formació adaptada al lloc de LOue-129152
treball.

ARTESA DE
SEGRE

Convocatòria d'una plaça de vigilant municipal. Graduat
escolar, formació professional de primer grau o
equivalent. Nivell B de català. Permisos de conduir A i B,
certificat coneixements específics vehicles prioritaris.

BASES I
SOL·LICITUD:http://bop.diputa
ciolleida.cat/faces/consultaF/se
rvlets/donarEdicte/?id=2017_1
36_5155
BASES I SOL·LICITUD:
http://bop.diputaciolleida.cat/fa
ces/consultaF/servlets/donarEdi
cte/?id=2017_153_5953

https://careers.talentclue.com/
node/18471059/445

ELECTRICISTA

PIMEC

1 PLAÇA DE VIGILANT
MUNICIPAL

AJUNTAMENT
D'ARTESA DE
SEGRE

15/09/2017

1 PLAÇA D'INTERVENTOR/A

CONSELL
COMARCAL DE CERVERA
LA SEGARRA

Convocatòria i bases concurs per cobrir una plaça
d'intervenció amb caràcter interí: Titulació exigida Escala
Intervenció: Llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques,
Sociologia, ADE, Economia, Ciències Actuarials i
Financeres. Nivell C de Català.

05/09/2017

DIVERSES PLAÇES DINS
EAIA - ANOIA:
PSICÒLEG/LOGA,
PEDAGOG/A,
TREBALLADOR/A SOCIAL,
EDUCADOR/A SOCIAL

CONSELL
COMARCAL DE IGUALADA
L'ANOIA

Concurs-oposició, per a la provisió de diversos llocs de
BASES I SOL·LICITUD:
treball de Psicòleg, Pedagog, Treballador Social i Educador https://tauler.seu.cat/inici.do?i
Social a l'àrea de l'EAIA – ANOIA. Subgrup A2.
dens=8100690004

01/09/2017

T
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FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: De l’1 al 15 de setembre de 2017

7/8/2017

17/8/2017

19/09/2017

34 PLAÇES FACULTATIU
ESPECIALISTA EN ELS
SERVEIS JERARQUITZATS
DE L'HOSPITAL ARNAU DE
VILANOVA

INSTITUT
CATALÀ DE
SALUT.
GENERALITAT
DE
CATALUNYA

04/09/2017

FORMADOR/A EN
ORIENTACIÓ LABORAL i
COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

AVBC formació
i inserció
IGUALADA
laboral

Formador/a per programa de GARANTIA JUVENIL. La
formació es realitzarà en col·laboració amb la CAMBRA DE
COMERÇ. Per impartir el mòdul d'orientació
https://goo.gl/Q2ipUf
laboral/habilitats socials/competències transversals per a
joves menors de 30 anys.

LLEIDA

Es precisa persona amb cicle de grau mig en instal•lacions
de telecomunicacions per a treballar amb fibra òptica i
www.Infojobs.net:
coure i realitzar la campanya de migració de sistemes
https://goo.gl/vZb1iS
ADSL a fibra òptica. Imprescindible permís de conduir i
mobilitat geogràfica per
www.Infojobs.net:https://goo.g
l/smZ4ZG
www.Infojobs.net:
https://goo.gl/LC89xw

LLEIDA

Bases i convocatòria de 34 places de facultatiu/iva
especialista en els serveis jerarquitzats de l'Hospital
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida de l'Institut
Català de la Salut (convocatòria EJ-Arnau de Vilanova01/17)

CONVOCATORIA I BASES:
http://portaldogc.gencat.cat/uti
lsEADOP/PDF/7428/1629784.p
df

07/09/2017

TÈCNIC/A D'INSTAL·LACIÓ
DE FIBRA ÒPTICA

SPARK
IBÉRICA

16/8/2017

07/09/2017

SUPERVISOR/A DE
BOTIGUES

TORRONS
VICENS SL

AGRAMUNT

Empresa del sector de l’alimentació necessita incorporar
supervisor/a de botiga a una dels seus establiments de
productes Gourmet. Es precisa capacitat de treball en
equip i liderar un grup de persones. Imprescindible tenir
coneixements d’anglès.

16/8/2017

07/09/2017

MECÀNIC/A

CUSINÉ S.A

MOLLERUSSA

Persona amb coneixements per a reparar i realitzar el
manteniment de tractors

15/8/2017

07/09/2017

SOLDADOR/A MIG MAG (ML)

MARLEX
INTERIM

PLA
D'URGELL

Es requereix persona amb formació en soldadura Mig Mag
www.Infojobs.net:
i interpretació de plànols, amb disponibilitat per a treballar
https://goo.gl/YXt4fJ
a jornada partida i incorporació immediata.

07/09/2017

TTÈCNIC/A DE CONTROL DE
PLAGUES

JUNEDA

Es precisa persona amb permís de conduir i carnet
qualificador per a l’aplicació de productes biocides,
certificat professional de serveis de plagues o formació
professional de grau superior de salut ambiental, amb
residència a la província de Lleida

17/8/2017

13/8/2017

RAESGRA,S.L.

www.Infojobs.net:
https://goo.gl/RYu7BY
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OFERTES DEL TOT: De l’1 al 15 de setembre de 2017
ESPORTS
GENERAL DE
SERVEIS LA
SEGARRA

CERVERA

Es precisa una persona activa, aficionada a l’esport a qui li
agradi atendre al públic. És important que tingui
www.Infojobs.net:
experiència en el món del comerç i/o que es vulgui formar
https://goo.gl/JrzGhr
en el camp de les vendes d´articles esportius i moda per a
tots els públics. Es

07/09/2017

DEPENDENT/A BOTIGA
ESPORTS GENERAL DE
SERVEIS LA SEGARRA

7/8/2017

07/09/2017

PERSONA PER ENVASAR
FRUITA

ACCESS

Es precisa persona amb l’ESO, experiència en l’envasat de
fruita i cotxe propi per a envasar fruita a diversos
www.Infojobs.net:
MOLLERUSSA
magatzems de fruita ubicats a l’Urgell, Pla d’Urgell i
https://goo.gl/bHgJX7
Segrià.

12/8/2017

14/09/2017

MONTADOR

EMPRESA DE
INGENIERIA

COMARCA
URGELL

Muntador de maquinària, instal·lacions i reparació
d'estructures metàl·liques.

INFOFEINA:
http://www.infofeina.com Ref.
L-129057

29/8/2017

14/09/2017

AJUDANT DE CUINA I
CAMBRER/A

IMAN

TÀRREGA

Empresa de l'Urgell necessita ajudant de cuina i
cambrer/a a jornada parcial

https://empleo.imancorp.es/es/
oferta/ayudantea-de-cocinacamareroa

Realitzar la posada a punt de la maquinària, reparacions
mecàniques, pneumàtiques, elèctriques, electròniques,
etc. Requeriments: .Estudis de FPII en manteniments
industrials. - Disponibilitat per viatjar.

https://www.randstad.es/candi
datos/ofertasempleo/oferta/tecnica-serveipostvenda-tarrega-lleida811905/

Empresa estable necessita incorporar a 2 electricistes.
Realitzar la instal·lació d'electricitat, fontaneria, aires
condicionats, etc. FPII Electricitat. Carnet PRL de 20 hores
del sector metall

https://www.randstad.es/candi
datos/ofertasempleo/oferta/electricistastarrega-lleida-811904/

13/8/2017

25/8/2017

14/09/2017

TÈCNIC/A SERVEI POSTVENDA

Gestionada per
RANDSTAD
TÀRREGA
ETT

25/8/2017

14/09/2017

ELECTRICISTA

Gestionada per
RANDSTAD
TÀRREGA
ETT

29/8/2017

14/09/2017

OPERÀRIS DE PRODUCCIÓ

MARLEX, ETT

30/8/2017

14/09/2017

PEÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

FEINAACTIVA

PLA
D'URGELL

Empresa necessita incorporar 3 operaris per treballar a en https://www3.marlex.net/candi
fàbrica i magatzem, valorable carnet de carretoner.
datos/Ofertas/Oferta.aspx?Emp
Jornada completa de dilluns a divendres.
=1&Cen=38&ID=205

TÀRREGA

https://feinaactiva.gencat.cat/
web/guest/home?p_p_id=jobsL
ocator_WAR_psocwebjobslocat
or&p_p_lifecycle=0&p_p_state
=maximized&p_p_mode=view&
_jobsLocator

Es necessita peó de la construcció, amb experiència
mínima 6 mesos, títol de prevenció de riscos laborals (20
hores) i carnet de conduir.

T

O

AULER D’

FERTES DE

T

REBALL
OFERTES DEL TOT: De l’1 al 15 de setembre de 2017

És necessita tècnic/a delineant per manteniment de
FEINAACTIVA/
MOLLERUSSA plànols de les instal·lacions i fer-ne de nous. Nivell
SOC
formatiu de Grau Mig o Superior mínim.

https://feinaactiva.gencat.cat/
web/guest/home?p_p_id=jobsL
ocator_WAR_psocwebjobslocat
or&p_p_lifecycle=0&p_p_state
=maximized&p_p_mode=view&
_jobsLocator

29/8/2017

14/09/2017

TÈCNIC/A DELINEANT

30/8/2017

28/09/2017

OFICIALS DE MANTENIMENT CAGINDUSTRIAL
BONÀREA

GUISSONA

Ofertes del mes de SETEMBRE, del Grup Alimentari
Guissona

https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

30/8/2017

28/09/2017

INFORMÀTIC/A
PROGRAMADOR WEB

CAGBONÀREA

GUISSONA

Ofertes del mes de SETEMBRE, del Grup Alimentari
Guissona (CAG-Bonàrea)

https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

Caixabank busca professionals amb perfil comercial per
treballar a la xarxa d'oficines. Amb vocació cap a la venda
i la relació amb el client en entorn financer. Amb habilitats
per captació de nous clients i negoci, dins i fora de
l'oficina

https://www.randstad.es/candi
datos/ofertasempleo/oferta/plan-carreragestora-comercial-caixabankcervera-cervera-lleida-818007/

29/8/2017

14/09/2017

GESTOR/A COMERCIAL PLÀ
DE CARRERA CAIXABANK

Gestionada per
RANDSTAD
CERVERA
ETT

30/8/2017

28/09/2017

GESTIÓ DE MAGATZEMS

CAG-BONÀREA GUISSONA

Ofertes del mes de SETEMBRE, del Grup Alimentari
Guissona

https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

30/8/2017

28/09/2017

ADMINISTRACIÓ/COMPRES I
CAG-BONÀREA GUISSONA
VENDES

Ofertes del mes de SETEMBRE, del Grup Alimentari
Guissona

https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

30/8/2017

28/09/2017

SERVEI ATENCIÓ TÈCNICA
ENGINYERIA

CAG-BONÀREA GUISSONA

Ofertes del mes de SETEMBRE, del Grup Alimentari
Guissona

https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

30/8/2017

28/09/2017

GESTOR CORREDURIA
D'ASSEGURANÇES

CAG-BONÀREA GUISSONA

Ofertes del mes de SETMBRE; del Grup Alimentari
Guissona

https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

1/8/2017

14/09/2017

TALLERISTA HISTÒRIA DE
L'ART

FUNDACIÓ
PERE TARRÉS

Del 06/10/17 al 22/12/17 els divendres de 11:00-12:00h
Coneixements i experiència en Història del Art
Disponibilitat per treballar en l'horari i lloc indicats
Experiència impartint tallers

https://www.indeed.es/veroferta?jk=f73639e0256551e5&l
=tarrega&tk=1bopfav2l92cudv
8&from=web

30/8/2017

28/09/2017

MÈCANIC DE VEHICLES
INDUSTRIALS

CAG-BONÀREA GUISSONA

Ofertes del mes de SETEMBRE, del Grup Alimentari
Guissona

https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

30/8/2017

28/09/2017

COMERCIALS AUTÒNOMS/
DISTRIBUCIÓ NACIONAL
(MADRID)

CAG-BONÀREA GUISSONA

Ofertes del mes de SETEMBRE, del Grup Alimentari
Guissona

https://www.cag.es/grup/catal
a/treball.asp

TÀRREGA

T
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T

REBALL
OFERTES DEL TOT: De l’1 al 15 de setembre de 2017

24/8/2017

14/09/2017

OPERARIS DE PRODUCCIÓ

GESTIONADA
PER
EUROFIRMS

29/8/2017

20/09/2017

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

AJUNTAMENT
GUISSONA
DE GUISSONA

12/09/2017

AGENT DE LA POLICIA
LOCAL

AJUNTAMENT
DE
MOLLERUSSA

23/8/2017

29/8/2017

14/09/2017

BORGES
BLANQUES

Eurofirms busca operaris/es de producció per empresa del
sector químic, per realitzar tasques de control del procés
productiu, ubicació del gènere al magatzem. Càrrega i
descàrrega i envasat de producte

https://secure.eurofirms.es/Are
aPrivada/Oferta/Operarioa_de_
fabrica__Peon_fabrica__Peones
FabricasBORGES_BLANQUES_LES/148000298

Laboral temporal. Graduat en educació secundària
obligatòria, graduat escolar, formació professional de
primer grau, en l'àrea d'administració i gestió, o
equivalent

http://cido.diba.cat/oposicions/
7238760/1-placa-dauxiliaradministratiu-ajuntament-deguissona

Concurs oposició de funcionari interí. Graduat escolar,
graduat en educació secundària, tècnic corresponent a
MOLLERUSSA cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent
a formació professional de primer grau o equivalent o
superior

http://cido.diba.cat/oposicions/
7213033/borsa-de-treball-deplaces-dagent-de-la-policialocal-ajuntament-de-mollerussa

Dependent/a

CAIBELSA

Balaguer

Es busca persona dinàmica amb un mínim de tres anys
d’experiència i formació professional de grau mig, per a
realitzar tasques de venta d’electrodomèstics. Jornada
complerta.

Lleida

Es precisa monitor/a de lleure amb el títol de monitoratge
per a realitzar tasques en menjador escolar de la zona de
Lleida a partir del 12 de setembre de 12:30 a 15 hores.

www.Infojobs.net:
https://goo.gl/vXXbTx

Infojobs. https://goo.gl/4Grgvc

30/8/2017

14/09/2017

Monitor/a de Lleure

EMPRESA
LÍDER EN
COLECTIVIDA
DES Y
LIMPIEZA DE
ÁMBI

30/8/2017

14/09/2017

Fuster/a

HUBEL

Lleida

Es precisa persona amb formació de grau mig, una
experiència mínima d’un any i nocions de fusteria i us de
maquinaria per a un taller de mobles de cuina i armaris.

www.Infojobs.net:
https://goo.gl/R47UXR

30/8/2017

14/09/2017

Reposador/a ALSA OPEN
FRESC,S.L.

ALSA OPEN
FRESC,S.L.

Lleida

Es precisa persona dinàmica per a funcions de cobro,
reposició, inventari, descarrega i repàs a proveïdores.
Formació ESO obligatòria i experiència mínima d’un any.

www.Infojobs.net:
https://goo.gl/ZTZQpu

31/8/2017

15/09/2017

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

CERVERA

Es busca auxiliar administratiu/va a jornada completa, es
valorarà estudis de FP rama administrativa amb
incorporació immediata

enviar CV
ofertafeinacervera@gmail.com
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OFERTES DEL TOT: De l’1 al 15 de setembre de 2017

29/8/2017

29/8/2017

29/8/2017

29/8/2017

29/8/2017

29/8/2017

29/8/2017

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

PERRUQUERIA
Lleida
MORÈNICO

Es precisa persona amb formació professional de grau mig
en imatge personal amb experiència mínima de 5 anys i
www.Infojobs.net:
domini de les diverses àrees de la perruqueria. Jornada
https://goo.gl/VvRiUi
complerta.

Operari/a producció (ML)

MARLEX
Interim

Pla d'Urgell

Es precisa persona amb experiència prèvia en el
desenvolupament de tasques polivalents en producció de
magatzem. Jornada complerta de dilluns a dimecres
mitjançant contracte per E.T.T. i disponibilitat
d’incorporació immediata.

www.Infojobs.net:
https://goo.gl/r9gTXb

Inspector/a de Gas.

Multinacional
líder

Lleida

Es precisa persona amb carnet d’ instal•lador de gas (A,
B, o C) (APMR i valorable PAD 1/PAD 2) i carnet de
conduir per a realitzar tasques d’inspecció, instal•lació i
manteniment dels equips elèctrics a nivell domiciliari.

www.Infojobs.net:
https://goo.gl/QXds5F

Cambrer/a

Can Puig Complex
Turístic

Solsona

Es busca cambrer/a amb experiència, a qui li agradi
treballar a l’àmbit de la restauració i bon tracte als clients,
www.Infojobs.net:
que busqui estabilitat i treballar en un ambient familiar i
https://goo.gl/hZP45D
en un projecte jove i motivador. Es precisa alt
coneixement de català i ca

Mollerussa

Es busca persona per a realitzar diferents tasques
relacionades amb el sector càrnic (control de qualitat de la
www.Infojobs.net:
carn, treure budells...) amb experiència mínima d’un any.
https://goo.gl/ixun6X
Jornada complerta en torn intensiu de 6 a 14 i de 14 a 22
hores.

Lleida

Es precisa persona pel departament de manteniment, amb
formació i experiència mínima d’un any a l’àmbit tècnic o
www.Infojobs.net:
de manteniment de maquinària, ‘fred-calor’, amb
https://goo.gl/88DWwC
disponibilitat horària inclosos caps de setmana, carnet de
conduir i coneixements d’ofimà

Tàrrega

Es precisa incorporar una gerocultora amb la titulació
corresponent (titulació de grau mig en sanitat),
experiència mínima d’un any i amb capacitat de treballar
en equip i donar un tracte excel•lent als residents.

Perruquer/a estilista amb
experiència

Operari/a càrnic

Eurofirms

Tècnic/a de manteniment

LA
TAGLIATELLA

Auxiliar de geriatria

LOP ACTIU,
S.L.

www.Infojobs.net:
https://goo.gl/T4jn8w
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OFERTES DEL TOT: De l’1 al 15 de setembre de 2017

26/8/2017

29/8/2017

23/8/2017

30/8/2017

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

Cambrer/a

GOLF URGELL

Neteja d’habitacions d’hotel

INNERIA
SOLUTIONS Grupo
Eurofirms

Caixer/a i reposador/a

Lidl

Dependent/a

OFI-CENTRE
MOLLERUSSA
SL.

Bellpuig

Es precisa cambrer/a, per bar restaurant a Bellpuig amb
horari de mati i migdia amb jornada completa. Es demana www.Infojobs.net:
bona presència i que li agradi treballar en equip.
https://goo.gl/bnrbAQ
Experiència mínima d’un any.

Torrefarrera

Es precisa precisa persona per la neteja d’habitacions a un
hotel de Torrefarrera, en horari de matí i amb un
www.Infojobs.net:
contracte de 20 hores setmanals. No es requereix
https://goo.gl/8pb5PD
experiència mínima.

Lleida

Es precisa persona per a atenció al client, reposició de
mercaderies i neteja de la botiga i lloc de feina. Es
requereix disponibilitat horària per a treballar per torns i
amb la titulació d’ESO. S’ofereix contracte de 22 hores
setmanals.

www.Infojobs.net:
https://goo.gl/3p1TLW

Mollerussa

Es busca persona dinàmica, amb interès per a treballar
mitja jornada en horari de matí per a desenvolupar
tasques d’atenció al públic, preparació de comandes,
atenció telefònica, etc.

www.Infojobs.net:
https://goo.gl/2MHqsY

24/8/2017

14/09/2017

Dependent/a

Kiddy's Class

Tàrrega

Es precisa persona dinàmica per a la botiga Kiddy’s Class
d’Inditex a Tàrrega, per a treballar mitja jornada amb
horaris variables realitzant diverses tasques d’atenció al
Kiddy's Class
públic, control del gènere, etc. Imprescindible portar el CV
directament a la

21/8/2017

14/09/2017

OFICIAL/A PERRUQUERIA

EKT
PERRUQUERS

TARREGA

Busca oficial/a de perruqueria. Es demana 3 anys
d'experiència

29/8/2017

14/09/2017

EXPENEDOR/A BENZINERA

Gestionada per
PUNT DE
TARREGA
TREBALL ETT

31/8/2017

14/09/2017

DINAMITZADOR/A DE PATIS
CREU ROJA
OBERTS

IGUALADA

636904566

Funcions: subministrament de carburants a vehicles,
mitjançant cobraments en efectiu i sistemes electrònics.
idg@puntdetreball.com
Es requereix ESO, residència a Tàrrega o rodalies. Persona
acostumada a treballar de cara al públic.
Es cerca persona per a executar el programa de patis
oberts. Contracte de 8 hores setmanals en caps de
setmana alterns

www.creuroja.org/borsadetreba
ll
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31/8/2017

14/09/2017

PROMOCIÓ DE PRODUCTE

25/7/2017

01/09/2017

MECÀNI/A ELÈCTRIC

27/7/2017

01/09/2017

TÈCNIC EN ATENCIÓ A
PERSONES DEPENENTS

GRUP CATALÀ
DE TREBALL,
ETT

LLEIDA

Es busca persona per a fer promoció amb carnet de
manipuladora d’aliments i experiència amb promocions
per degustació de producte el cap de setmana del 15 i 16
de setembre.

YOBALIA
https://goo.gl/wDBWQB

TÀRREGA

Empresa d'automoció. Lloc de treball altament
especialitzat. Temps d'experiència: més de 2 anys

INFOFEINA:
http://www.infofeina.com Ref.
L-128988

PROVÍNCIA
DE LLEIDA

Es necessiten tècnics d’atenció a persones dependents
amb titulació o certificat de professionalitat per
residències de la 3ra edat.

HACES FALTA:
https://goo.gl/CmhUs6

El TOT consisteix en un recull d’ofertes de treball de la comarca i rodalies extretes de diferents fonts. El Consell Comarcal de la Segarra no es fa responsable del contingut
dels anuncis publicats en el Tauler, ni garanteix, ni es responsabilitza de la veracitat, exactitud o validesa dels anuncis publicats.
Les relacions laborals o acords que s’estableixin entre l’Usuari i Tercers, mitjançant els anuncis publicitaris, són única i exclusivament responsabilitat de l’Usuari i els Tercers.

D’acord amb la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que es sol·liciten en aquest formulari seran
incorporades en un fitxer automatitzat. L’ús de les vostres dades personals tindrà caràcter confidencial i s’utilitzaran per a gestionar el servei sol·licitat i/o fer-vos arribar
informació sobre activitats i serveis que us puguin ser d’interès. La persona interessada, pel que fa a les dades personals que figuren en aquest formulari, autoritza
expressament al Consell Comarcal de la Segarra a utilitzar-les per aquesta finalitat. En cas de no donar el vostre consentiment, o per exercir el vostre dret d’accés,
rectificació o cancel·lació, us preguem que us poseu en contacte amb el Consell Comarcal de la Segarra..
D’acord amb la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t’informem que pots revocar en qualsevol moment, de forma
senzilla i gratuïta, el consentiment per la recepció de missatges, enviant un correu a joventut@ccsegarra.cat indicant a l’assumpte del missatge BAIXA.

