
 
  

        

                                                                                         

 

FULL PRE-INSCRIPCIÓ  

PROJECTE “PONTS A LA FEINA” 2019/2020 

PENDENT ATORGAMENT 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport 

als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.  

Requisits per participar: 
Persona inscrita SOC i padró barri Congost de Granollers  FORMACIÓ per a la millora de 
l'Ocupabilitat:  

      

Neteja industrial i viària (+Carnet PEMP) 
 123 hores ( 83h + 40h pràctiques en empresa )  

 Neteja Hospitalària-Sanitària 

115 hores ( 75h + 40h pràctiques en empresa) 

Auxiliar de comerç. (+ Carnet Manipulació Aliments + Carretó elevador) 
 150 hores (110 + 40 pràctiques en empresa) 

Conductora  autobús ( Carnet D + CAP viatgers). Només dones 

195 hores ( 155 + 42 h pràctiques en empresa) 

Conductor/a de camió  
Carnet C +CAP mercaderies+ ADR)  
195 hores (155 + 40 h pràctiques en empresa)  

 Alfabetització Informàtica I i II. 40 hores 

 

NOM........................................COGNOMS................................................... 

DNI/NIE: .......................................Telèfon:............................................... 

Data naixement .............................e-mail.................................................. 

Adreça:.....................................................Barri........................................... 
Comentaris/observacions:Documentació que adjunto:  

Còpia full demanda d’ocupació o millora d’ocupació (obligatori) 
Còpia DNI/NIE (obligatori)  
Còpia vida laboral 
 Currículum  

Granollers , ................ de ............................................... de 20   
Signatura 

Us trucarem per a sessió informativa 
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 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.De 
la mateixa forma i en cas necessari, autoritzo expressament la utilització de les dades relatives a la situació d'invalidesa. 
Vostè podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en el termes 

establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a la següent direcció postal: Servei de Promoció Econòmica (Ajuntament de Granollers) C. De les Tres Torres, 
18-20, 08401 Granollers  


