
 

 

Portal de Formació en Xarxa 

 

Objecte 

Facilitar l’accés a una eina que ha estat pensada per simplificar, agilitzar i garantir la 

promoció i la difusió de l’oferta formativa de les entitats adherides al programa 

«Formació en Xarxa». 

 

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030 

Aquest servei té impacte principalment sobre els objectius següents de 

desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030: 

 Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, 

l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. 

 Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països. 

 

Beneficiaris 

Les entitats col·laboradores: ajuntaments, consells comarcals, entitats delegades de 

promoció econòmica d’ajuntaments o consells comarcals, patronals, sindicats i entitats 

sense ànim de lucre que acreditin l’existència d’un acord de l’òrgan competent pel qual 

s’aprova la petició d’adhesió al servei (decret d’Alcaldia, acord de Junta de Govern, 

acord de Ple o equivalent) i que compleixin els requisits següents: 

 

Requisits d’accés de les entitats participants: 

 Programar habitualment formacions de millora de l’ocupabilitat adreçades a 

empresaris, emprenedors, treballadors o aturats. Es descarten les formacions 

adreçades al sector públic. 

 Treballar dins l’àmbit de la demarcació de Girona. 

 Pertànyer a la tipologia d’entitats següent: ajuntaments, consells comarcals, 

entitats delegades de promoció econòmica d’ajuntaments o consells comarcals, 

patronals, sindicats i entitats sense ànim de lucre. 

 Formalitzar la sol·licitud d’accés al servei amb el formulari d’alta al Registre 

General de la Diputació de Girona. 



 

 

Avantatges per a les entitats participants: 

 Accedir a un nou canal de promoció de la formació. 

 Actualitzar la informació dels cursos que es publiquen en diversos webs des d’un 

únic espai d’administració. 

 Buscar la complementarietat de la formació programada amb la resta del territori. 

 Disposar d’una eina de suport en els processos d’orientació laboral. 

 Disposar d’un historial de les formacions per a futures planificacions formatives. 

 Tenir la possibilitat de gestionar les inscripcions a les formacions programades. 

 Avaluar anònimament les formacions. 

 Difondre les formacions enregistrades en el repositori de formacions en línia. 

Avantatges per a la ciutadania: 

 Accedir a la guia formativa de referència per a la millora de l’ocupabilitat a la 

demarcació de Girona. 

 Subscriure’s a les formacions per àmbit territorial i família professional. 

 Accedir a la informació complementària: ofertes laborals per comarca, certificats 

de professionalitat i recursos formatius. 

 Accedir al repositori de formacions en línia enregistrades. 

 Cercar formacions presencials i en línia per paraula clau, localitat, comarca, 

família professional, entitat organitzadora i persones destinatàries. 

 

Objectiu 

Aglutinar la formació de millora de l’ocupabilitat de la demarcació de Girona i ser-ne el 

referent. 

 

Sol·licitud del servei 

L’entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari 

normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona. 

 

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al Registre General de la Diputació. 

 

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 

persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. 

 



 

 

Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, 

que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 

 

Funcionament del servei 

Les dades personals obtingudes per mitjà del formulari i les registrades en els sistemes 

de la Diputació per a la prestació del servei s’incorporen 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 

mateixos canals del servei o adreçar-se al Departament de Promoció i 

Desenvolupament Econòmic Local. 

 

Així mateix, l’entitat participant exonera la Diputació de Girona de la idoneïtat de la 

informació subministrada i de qualsevol inexactitud eventual en la informació 

esmentada. 

 

Obligacions de la Diputació de Girona 

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona 

pren el paper d’impulsor del portal Formació en Xarxa amb la voluntat d’allotjar, mantenir 

i millorar el servei. 

 

La Diputació de Girona contribueix a difondre el portal mitjançant el web corporatiu, 

bàners o anuncis a mitjans de comunicació i xarxes socials, targetes, etc. 

 

Obligacions de les entitats adherides 

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 difusió dels continguts però no 

en verifica la qualitat. No obstant això, en el cas que detecti errors o irregularitats, es 

posarà en contacte amb l’entitat en qüestió. 

 

És preceptiu que l’entitat comuniqui a la Diputació les altes i les baixes d’usuaris, atès 

que és important que en tot moment els usuaris actius siguin els que efectivament 

utilitzin la plataforma. L’entitat adherida serà responsable que aquests usuaris 

compleixin les condicions del servei. 

https://seu.ddgi.cat/


 

 

 

Cada usuari de la plataforma ha d’accedir-hi des de la seva pròpia sessió. Només 

l’usuari 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. 

 

Baixa del servei 

En el cas que l’ens local vulgui revocar l’adhesió al servei, cal que ho comuniqui al Servei 

de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, mitjançant 

un acord del mateix òrgan competent que al seu dia va aprovar l’adhesió. 

 

La Diputació de Girona es reserva el dret de revocar l’adhesió al servei per incompliment 

de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per altres motius 

sobrevinguts. 
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