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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

 

 

Si No

Si No

Desconec Nivell bàsic Nivell mig
Nivell 

avançat
Observacions

Indica  tipus  i  grau:
Tens algun tipus de discapacitat?

Excel

Internet

Correu electrònic

Altres (1):

En quant a  l 'experiència  labora l  anomena l 'empresa/es  on vas  trebal lar

Nivell acadèmic:

Servei  Loca l

de referència :

Carnet de conduir? Indica tipus i 

si disposes de vehicle

DADES PERSONALS

Nom i cognoms

DNI/NIE

Data de naixement

Municipi de residència

Telèfon/s de contacte

RELACIÓ AMB EL SECTOR DEL MOTOR

Especifica l'experiència i/o formació que et vincula al sector del motor

CONEIXEMENTS DE TIC

Programa informàtic

E-mail

Estàs inscrit a la borsa de treball 

Xaloc:

Com ens has conegut?:

DADES FORMATIVES

Word

Altres (2):

Altres (3):

Altres (4):
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Les dades personals que vostè ens proporciona seran sotmeses a un tractament automatitzat de caràcter confidencial, a un fitxer creat pel Servei de 

Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Granollers, de conformitat amb els termes establerts en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 desembre, de 

Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com 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. De la mateixa forma i en cas necessari, 

autoritza expressament la utilització de les dades relatives a la situació d'invalidesa. 

El Servei disposa de la persona Delegada de Protecció de Dades que posa a la seva disposició a través de la següent adreça dpd@granollers.cat  per a 

qualsevol petició d’informació, queixa o reclamació sobre el tractament de les seves dades personals pel Servei. Vostè podrà exercir davant del Servei 

els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades, dirigint-se a la Seu electrònica del Responsable del 

tractament https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_principal1.jsp?language=ca&  o per escrit presencialment, o per correu postal a les 

seves oficines del seu Registre general Carrer Tres Torres 18-20, 08401 Granollers   

 

 

 

 

 

 

Granollers  a            de                                       de 20 

 

 

 

Nota important: És imprescindible adjuntar el currículum, la còpia del DNI/NIE, la còpia del full DARDO i la 

còpia del Informe de Vida Laboral per tal que la sol·licitud entri en el procés de selecció 

Nivell 

escrit
Nivell parlat

Llengua 

materna
Certificats Observacions

Ja m'he inscrit   No em vull inscriure No estic inscrit/a, m'inscriuré

Vols formar part de la plataforma virtual del programa?i estar al corrent de les ofertes del sector? Dona't 

d'alta a través de: http://www.granollers.cat/ocupacioempresa/borsamotor/borsadetreball

PLATAFORMA VIRTUAL

Català

Castellà

Anglès

Altres (1)

Altres (2)

IDIOMES

Idiomes

INFORMACIÓ D'INTERÈS

Per formalitzar la inscripció, la tècnica referent del programa VO Motor et donarà dia i hora d'entrevista. Més 

endavant es poden arribar a pactar altres entrevistes d'orientació i/o suport en la cerca de feina. Així també 

podràs rebre la proposta de participar en algun taller grupal de millora curricular, d'identificació de 

competències transversals, etc; sempre i quan es consideri necessari.


