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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL CURS DE FORMACIÓ PER A TÈ CNICS MUNICIPALS 

 
 

 

Nom i Cognoms del tècnic  de cooperació o d’una altra regidoria: 
 

Telèfon:  

Mail:  

Ajuntament:  

Regidoria:  

Càrrec:  
 

Assistència:  

 

només matí         
 

tot dia+dinar          
 

només tarda    
 

Sessió – província a la que assistireu :*      Dipu tació de                                      el di a  

 
 

Nom i cognoms del tècnic  de cooperació o d’una altra regidoria: 
 

Telèfon:  

Mail:  

Ajuntament:  

Regidoria:  

Càrrec:  
 

Assistència:  

 

només matí         
 

tot dia+dinar          
 

només tarda    
 

Sessió a la que assistiu, lloc i data:*    Diputaci ó de                                     el dia  

 
 

Nom i cognoms del càrrec electe  adscrit a la regidoria de cooperació i solidaritat: 
 

Telèfon:  

Mail:  

Ajuntament:  

Regidoria:  

Càrrec:  
 

Assistència:  

 

només matí         
 

tot dia+dinar          
 

només tarda    
 

Sessió a la que assistiu, lloc i data:*  Diputació de                                 el dia  

 
*NOTA:  L’assistència al curs va en funció de la província a la qual esteu adscrits, és a dir, en cas que el 
vostre municipi pertanyi a la província de Lleida, tan sols heu d’assistir a la sessió que es realitzarà a la 
Diputació de Lleida. També hi ha la possibilitat que es pugui assistir a la sessió d’una altra província 
diferent de la pròpia però s’ha d’indicar al formulari.  A efectes operatius, cal que confirmeu l’assistència 7 
dies abans del dia de la jornada de formació.  Us preguem que ompliu aquest  formulari, i ens l’envieu el 
més ràpidament possible al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  preferentment escanejat i 
via mail o si no al fax: 93 301 90 88 o a l’atenció de la Natàlia Gimeno a ngimeno@fonscatala.org.  Si 
necessiteu més d’un formulari, podeu disposar-ne i enviar-los per la mateixa via. 


