Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació
Emprenedoria

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ / RESERVA DE PLAÇA
Nom i cognoms:
DNI:

Data de naixement:

Adreça:
Població:

CP:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Nivell d'estudis:

Situació laboral:

Sense titulació.

Ocupat/ada per compte propi

Primer grau: primària o EGB.

Ocupat/ada per compte aliè

Segon grau: ESO, batxillerat, FP.

Desocupat/ada (adjuntar DARDO)

Tercer grau: estudis universitaris.
(grau, diplomatura, màster...).

Formacions o formacions en què estic interessat/ada:
Planificació i gestió de Micropimes.
Com he tancat una ronda de crowfunding.
Com fomentar les habilitats per ser un bon comercial del teu negoci i cercar clients.
Tallers col·laboratius per a l'elaboració del Pla d'Empresa.
Aspectes comptables i fiscals per a autònoms.
Del fracàs e l'èxit.
Com aconseguir clients amb la publicitat online.
Com construir una bona marca personal.
Business networking

Si voleu formalitzar la vostra inscripció, cal que ompliu el full d’inscripció i el
trameteu, juntament amb la fotocòpia del DNI/NIE i full del DARDO (en cas
que esteu a l’atur), a l’adreça de correu electrònic pao@dipta.cat

_________________________________________________________
Tota l’activitat formativa és gratuïta, però cal inscripció prèvia.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona / Carrer Montcada 32
(Palau Climent), 43500 Tortosa
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari
seran objecte de tractament i s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de la Diputació de
Tarragona, amb domicili al passeig de Sant Antoni, núm. 100, de Tarragona.
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud i mantenir la relació i la
comunicació administrativa entre el sol·licitant i la Diputació de Tarragona, així com enviar informació en
relació amb temes d’emprenedoria.
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets
d’oposició, de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a la Diputació de Tarragona (a l’adreça postal
assenyalada) o enviant un missatge electrònic a l’adreça pao@dipta.cat
Amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE.

