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1. Dades d’identificació de l’entitat

NIF

Nom de l'entitat 

2. Dades del representant legal que signa la sol·licitud

Primer Cognom

Càrrec

Tècnic de contacte

Segon Cognom

NIF

Nom

Primer Cognom

Càrrec

Segon Cognom

NIF

Telèfon A/e

Nom

3. Dades d’identificació de les persones usuàries del portal

Primer Cognom

Càrrec

Segon Cognom

NIF

Telèfon A/e

Nom

Primer Cognom

Càrrec

Segon Cognom

NIF

Telèfon A/e

Nom

Primer Cognom

Càrrec

Segon Cognom

NIF

Telèfon A/e

Nom

al Departament de Promoció Econòmica - Diplab
Per a l'accés al servei Formació en Xarxa

xslpe@ddgi.cat



- El procés d’alta d’un usuari s’inicia sempre a indicació de l’entitat, que ho ha de comunicar a la Diputació amb indicació 
del nom i cognom, càrrec o funció i adreça electrònica de contacte de l’usuari. 

- Es preceptiva la comunicació de la baixa d'usuaris per part de l'entitat, atès que és important que en tot moment els 
usuaris actius siguin els que efectivament han d’utilitzar la plataforma. 

- Cada usuari de la plataforma ha d’accedir-hi des de la seva pròpia sessió. Només ell ha de conèixer la seva contrasenya 
que és personal i secreta. Ningú ha d’accedir-hi utilitzant els identificadors personals (nom d’usuari i paraula de pas) d’una 
altra persona.

- L'entitat és responsable dels continguts que incorpora a la plataforma. La Diputació de Girona, titular del lloc web i del 
domini, col·labora en la seva difusió però no verifica la qualitat dels continguts. No obstant, en el cas que observés errors o 
irregularitats es posarà en contacte amb l’entitat en qüestió.

- Les dades personals obtingudes per mitjà d’aquest formulari i les registrades en els sistemes de la Diputació per a la 
prestació del servei, s’incorporaran al fitxer Usuaris intranet promoció econòmica creat per la Diputació de Girona. Per a 
l’exercici dels drets reconeguts a la normativa de protecció de dades, els interessats poden utilitzar els propis canals del 
servei o adreçar-se al Servei de Promoció Econòmica. 

La persona signant sol·licita:

Signatura de la persona sol·licitant 
i segell de l’entitat
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Compromisos de l’entitat

L’accés al servei Formació en Xarxa

L’alta de personal tècnic

La baixa de personal tècnic
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