
INSCRIPCIÓ MECANOGRAFIA PER A  JOVES 
2021 

 

 

Benvolgut/da,  

 

Per a fer la inscripció de mecanografia, cal formalitzar la inscripció. 

 

Per fer-ho, tens dues maneres: 

 

1) Electrònicament: cal omplir els documents adjunts, enviar la inscripció (el formulari 

enllaçat a continuació) i a continuació i FER UNA INSTÀNCIA GENÈRICA A LA WEB DE 

L'AJUNTAMENT. Recorda adjuntar també, el resguard del pagament. 

Enllaç: https://forms.gle/RNWohFE53PdtDJfg7 

 

2 ) Presencialment a les oficines de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h. 

Allí us donarem tota la documentació per omplir.  

 

En aquesta instància, sigui electrònica sigui presencial, heu d'ajuntar la següent 

documentació: 

- DNI del pare, mare, tutor/a legal del menor d'edat que firma aquesta inscripció. 

- DNI, NIE/PASSAPORT del jove/a 

-  Els fulls d'inscripció. 

- El full omplert i signat de la declaració responsable de la COVID-19. 

- El resguard de pagament. 

A continuació, us adjuntem com fer la instància genèrica electrònicament:  
 
1. Entrar a la web de l'Ajuntament: www.lesquirol.cat (millor internet explorer) 

2. Anar a Seu Electrònica. 

3. Tràmits i gestions. 

4. Accés a tràmits i gestions. 

5. Atenció ciutadana, i clicar a la segona opció que posa: instància genèrica.  

 
La data màxim de fer les inscripcions és: dilluns 21 de juny. 

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb nosaltres, per telèfon 

al 676663617 o per correu electrònic a: joventut@lesquirol.cat. 

 

 

 

https://forms.gle/RNWohFE53PdtDJfg7
https://www.google.com/url?q=http://www.lesquirol.cat&sa=D&source=editors&ust=1622128952648000&usg=AFQjCNHik3pgCFWj81j553vU322Pma1GBQ
mailto:joventut@lesquirol.cat
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Autorització: 

Jo (nom i cognoms)______________________________________________________amb 

D.N.I/NIE/PASSAPORT_________________________________com a pare/mare/tutor/a 

legal del jove/a (nom i cognom del 

Jove/a)_______________________________________________________, l’autoritzo a 

participar del curs de mecanografia  2021 que organitza l’Ajuntament de l’Esquirol. 

Dades a enviar: 

Jo (nom i cognoms)______________________________________________________amb 

D.N.I/NIE/PASSAPORT_________________________________com a pare/mare/tutor/a 

legal del jove/a (nom i cognom del 

jove/a)_______________________________________________________, em dono per 

assabentat/da que la inscripció serà validada quan s’hagi enviat tota la documentació  a través 

de la instància genèrica. 

 

A (població___________________________dia________________de Juny de 2021 

Signatura del pare/mare/tutor/a legal 


