QUÈ ÉS GRAUSTIC?
GrausTIC és una Associació sense ànim de lucre que té com a objectiu fomentar i promoure les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el seu sentit més ampli.
En poden formar part tots aquells professionals i simpatitzants del sector de les TIC,
independentment de la seva especialització i formació acadèmica.
Per tal de promoure el sector, és missió de GrausTIC desenvolupar activitats en els àmbits dels
audiovisuals, gaming, networking, smartcity, xarxes de comunicació i la relació entre tots els
actors del sector; així com la formació especialitzada i altres accions que vagin adreçades a
millorar el sector i crear valor.
GrausTIC informarà de totes les activitats als seus associats i promourà tota aquella activitat
relacionada amb les TIC que sigui demandada i aprovada en Assemblea i/o Junta de Govern.
Qualsevol associat pot proposar les accions que cregui oportunes per debatre-les en els òrgans
anteriorment descrits. Una vegada aprovades es duran a terme en el format que millor escaigui.
Es poden crear clústers específics de treball sobre els temes més candents que incloguin els
actors necessaris (Empreses, AAPP, Universitats i associats o persones rellevants).
Cada associat disposa d’un vot a l’assemblea, on poden ser elegits pels llocs de representació i
intervenir en els òrgans de govern, serveis i activitats de l’associació d’acord amb les normes
legals estatutàries.

PER QUÈ FORMAR-NE PART
Perquè davant la rellevància del sector actual i futura, volem fer sentir la nostra veu
davant els actors implicats en el sector de les TIC.
Perquè aconseguir una important massa crítica, ens permetrà guanyar influència en la
presa de decisions que afectin al nostre col·lectiu.
Perquè davant la perspectiva econòmica actual, només la unió i coordinació d’esforços
ens permetrà guanyar la visibilitat necessària per a millorar les condicions de treball en
el nostre sector, generar nous professionals y atraure empreses rellevants.
Perquè GrausTIC esdevingui un referent al sector i sigui un nucli de coneixement i
expertesa a disposició dels associats i de la societat en general.
Perquè GrausTIC genera espais de debat entre diverses tipologies d’empreses, i afavoreix
la formació tècnica i el reciclatge dels professionals que hi treballen.
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DADES IDENTIFICATIVES PER ASSOCIAR-SE
Nom _________________________________________________________________________
Cognoms _____________________________________________________________________
Lloc i data de naixement _________________________________________________________
Nacionalitat__________________________________ NIF ______________________________
Carrer __________________________________________________________ CP ___________
Localitat ________________________ Telèfon fix ________________ Mòbil _______________
Correu electrònic _______________________________________________________________

DADES ACADÈMIQUES
Titulació: _____________________________________________________________________
Escola o Centre d’Estudis: ________________________________________________________
Any de finalització: _____________________________________________________________

DADES PROFESSIONALS (opcional)
Centre de treball: ______________________________________________________________
Càrrec: _______________________________________________________________________

Data, lloc i signatura:

Tanmateix, pots sol·licitar més informació al respecte a:
1. Correu postal a l’adreça: GRAUSTIC, Via Laietana, 39, 3a planta – 08003 Barcelona
2. Email: info@graustic.cat
3. Tel. 93 524 01 54
4. Fax: 93 434 46 28

QUOTES
Quota d’associat sènior: 30 € al trimestre
Quota d’associat Junior: 5 € el trimestre
Quota de jubilat, aturat o en situació d’invalidesa: 9 € al trimestre (en el cas d’estar en situació d’atur cal
aportar el document DARDO que expedeix el SOC, o qualsevol document que demostri de forma fefaent
que s’està inscrit al SEPE). Aquesta documentació s’haurà d’actualitzar periòdicament.
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LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, GrausTIC (ONES
Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya),t’informa que les dades facilitades,
mitjançant la present sol·licitud d’associació, seran objecte de tractament automatitzat en els seus fitxers,
amb la finalitat de gestió integral i manteniment de la relació associativa subscrita.
T’informem que les dades facilitades en el present document seran comunicades als Òrgans i
Administracions Públiques obligats per Llei, i a l’entitat bancària col·laboradora de la institució.
GrausTIC t’informa que tal i com estableixen els Estatuts de l’Associació, les teves dades identificatives
(nom i cognoms i núm. d’associat), adreça de contacte, juntament amb el teu e-mail, telèfon i número de
compte bancari, integraran el llistat d’associats de GrausTIC.
Amb la finalitat de mantenir les dades permanentment actualitzades, en cas que es produeixin en un futur
alguna modificació de les mateixes, hauràs de notificar-ho a GrausTIC, enviant un e-mail a
info@graustic.cat
Així mateix, excepte que manifestis la teva oposició marcant l’opció a sota disposada, consents
expressament que les teves dades siguin utilitzades per GrausTIC, pe enviar-te informació sobre serveis
propis (convocatòries, butlletí electrònic setmanal,...) o de terceres persones i serveis relacionats amb la
professió.
No autoritzo el tractament per part de GrausTIC (marca el requadre amb una “X” si denegues
l’autorització)
En compliment de la Llei 34/2002, l’interessat autoritza la remissió d’informació per via electrònica a
l’adreça d’e-mail reflectida en el formulari.
El consentiment s’entendrà prestat mentre no es comuniqui per escrit la revocació del mateix.
Tanmateix, en virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), pots
exercir el teu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades referents a la teva persona
incloses en les nostres bases de dades, tot adreçant la sol·licitud signada i per escrit a l’Associació, a través
de l'adreça següent:
GrausTIC
Via Laietana 39, 3a planta
08003 Barcelona.

Data, lloc i signatura:
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A complimentar pel creditor

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA

Referència de l’ordre de domiciliació: QUOTA ASSOCIAT
Identificador del creditor:G63684732
Nom del creditor: GrausTIC
Adreça: Via Laietana 39, 3a planta 08003 – Barcelona

A complimentar pel deutor

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a
l’entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les
instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat
en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar
dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre
els seus drets a la seva entitat financera.

Nom del deutor:
_________________________________________________________________________

Dades bancàries:
IBAN: ES_________________________________________________________ (22 dígits numèrics)

Tipus de pagament:
Pagament recurrent

Data, lloc i signatura:

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT. UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE
DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒDIA.
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