Servei de Promoció de la Ciutat
Unitat de suport jurídic i administratiu

“BASES REGULADORES DE LES BEQUES PER ASSISTÈNCIA ALS CURSOS
REALITZATS EN EL MARC DEL PROJECTE “OCUPACIÓ AL BAGES INDUSTRIAL
(OBI ) 2018-2020
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de beques als alumnes dels
programes públics d’ocupació-formació que participen en el projecte Ocupació al
Bages Industrial (OBI) 2018-2020, per a l’assistència als cursos formatius següents:
- Certificat de professionalitat d’operacions auxiliars de fabricació mecànica.
- Mecanització amb CNC màquines especials de tractament de planxa
- L’empresa del demà: nous mercats, noves formes de venda i nova indústria
- Disseny industrial amb software 3D
- Metrologia i calibració.
- Hass per CNC
2. Import de l’ajut
L’import total de l’ajut es calcularà en funció de dos paràmetres:
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El text de les bases reguladores de les “ Beques per assistència als cursos realitzats
en el marc del projecte “Ocupació al Bages Indústrial (OBI) 2018-2020”, es pot
consultar a la pàgina web municipal www.manresa.cat i és el següent:

Data 12-3-2019

En compliment d’allò previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, les bases es
sotmeten a informació pública per un termini de vint dies a comptar a partir de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de
reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formulat
cap al·legació o impugnació, l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de la corporació de l’Ajuntament de Manresa, en sessió de data 28 de febrer de
2019, va aprovar inicialment les bases reguladores de les Beques per assistència als
cursos realitzats en el marc del projecte “Ocupació al Bages Industrial (OBI) 20182020”.

A

ANUNCI

-

Si l’alumne resideix a una distància de fins a 10 Km de Manresa, la beca serà
de 80 euros mensuals.

B

a) Lloc de residència

-

Si l’alumne resideix a una distància de més de 10 km. de Manresa, la beca serà
de 120 euros mensuals.

Per al càlcul dels km es tindrà en compte l’adreça que consta en el DNI i si no es
correcta es presentarà certificat d’empadronament.

En qualsevol cas aquests imports són bruts, per la qual cosa hauran de deduir-se
d’aquests import el percentatge de retenció corresponent segons la normativa vigent
aplicable.
3. Beneficiaris
Per poder sol·licitar la beca caldrà complir els requisits següents
- Participar en el projecte “ Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-2020
- Haver realitzar o trobar-se inscrit en qualsevol dels Cursos de formació
establerts en el punt 1 d’aquestes bases.
- Tenir un nivell mínim d’estudis d’ESO o equivalent. En el cas de persones que
no puguin acreditar els nivells mínims d’estudis requerits, hauran de disposar
d’un informe tècnic de valoració indicant l’adequació de la seva participació en
el curs atenent a la seva experiència laboral en el sector objecte d’intervenció i
a les necessitats i/o requeriments de les empreses.
- Trobar-se inscrit com a demandant d’ocupació, o bé com a millora d’ocupació
en l’Oficina de Treball del SOC. En cas de trobar-se inscrit com a demandant
de millora d’ocupació haurà d’ocupar un lloc de treball en condicions precàries.
Es considerarà que es tracta d’un lloc de treball en condicions precàries quan
el seu salari estigui per sota del salari mig anual per treballador/a a l’Estat,
d’acord amb l’enquesta d’estructura salarial publicada per l’Institut Nacional
d’Estadística que es pot consultar a l’adreça següent:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125
4736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
- Haver assistit un mínim del 80% de les sessions del període ( fet que es
comprovarà mitjançant els fulls d’assistència que signen diàriament els
alumnes).

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-10

-

CVE 2019008063

-

Data 12-3-2019

-

Certificat de professionalitat d’operacions auxiliars de fabricació mecànica:
L’import de l’ajut serà de quatre mensualitats
Mecanització amb CNC màquines especials de tractament de planxa: L’import
de l’ajut serà de quatre mensualitats
L’empresa del demà: nous mercats, noves formes de venda i nova indústria:
L’import de l’ajut serà d’una mensualitat
Disseny industrial amb software 3D: L’import de l’ajut serà de tres mensualitats
Metrologia i calibració: L’import de l’ajut serà de dues mensualitats
Hass per CNC: L’import de l’ajut serà d’una mensualitat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

L’import total de l’ajut es correspon a una mensualitat per cada 100 hores lectives de
curs. Per això, l’import serà diferent en funció del curs, d’acord amb la relació següent

A

b) Tipus i durada de curs

-

Obtenir l’aprofitament del curs (fet que es comprovarà a partir d’un informe
positiu emès pel docent sobre el seguiment del curs per part de cada alumne.)

-

Els beneficiaris de les beques estaran sotmesos a les responsabilitats i règim
sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa
aplicable en matèria de subvencions.
5. Àmbit temporal
La formació haurà de ser o haver estat cursada entre el període comprès entre juny
de 2018 i el mes de juliol de 2019.
Així mateix, aquestes bases reguladores poden aplicar-se a vàries convocatòries, d’un
mateix any o d’anys posteriors. En aquest cas, a través de l’aprovació de la
convocatòria corresponent, podrà fixar-se una nova dotació pressupostària i un nou
àmbit temporal.
6. Crèdit pressupostari.
La quantitat màxima que es destina a l’atorgament de les beques és de 10.000,00
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 241.15.481.00 del pressupost municipal
vigent.
L’Ajuntament de Manresa concedirà els ajuts fins que s’esgoti la dotació
pressupostària.
Així mateix, en cas que l’import fixat en l’aplicació pressupostària no quedi esgotat
amb les beques atorgades en la primera convocatòria, podrà obrir-se una segona
convocatòria amb l’import que resti, fins a esgotar l’import màxim de l’aplicació
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-

Data 12-3-2019

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

Trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant
la Seguretat Social, si escau, així com amb l’Ajuntament de Manresa o bé, en
aquest últim supòsit, disposar d’un informe de vulnerabilitat emès pels Serveis
Socials de l’Ajuntament.
No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir
subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa
Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb
posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no
compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la
corresponent renúncia.
Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament
Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament i d’altres administracions o
ens públics en el darrer any

B

-

A

4. Obligacions dels beneficiaris

pressupostària i així successivament fins a esgotar la totalitat o quasi totalitat de
l’aplicació pressupostària

-

A la sol·licitud es farà constar de forma expressa que:
-

-

El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que
demani i/o obtingui amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud.
El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases
i de la normativa vigent d’aplicació.
Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per
l’Ajuntament de Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de
reintegrament que preveu l’article 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la
seguretat social i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de
pagament o que no està obligada a declarar, o bé, en el supòsit d’obligacions
amb la Hisenda Municipal, que disposa d’un informe de vulnerabilitat emès pels
Serveis Socials de l’Ajuntament.

8. Procediment de concessió
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-

Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model que s’adjunta com a annex 1
Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant
Certificat i/o informe positiu de realització dels Cursos establerts en el punt 1
d’aquestes bases, en cas de cursos ja realitzats. En el cas que els curs no hagi
finalitzat, document acreditatiu de la seva inscripció.
Còpia del títol de la ESO o equivalent o bé una titulació superior. En cas de no
poder acreditar el nivell d’ESO o equivalent haurà d’aportar-se un informe
tècnic de valoració indicant l’adequació de la participació al curs atenent a la
seva experiència laboral en el sector objecte d’intervenció i a les necessitats
i/o requeriments de les empreses. En cas de no disposar d’aquest informe,
aquesta valoració podrà ser incorporada d’ofici per l’Ajuntament de Manresa.
Inscripció SOC com a demandant d’Ocupació o com a millora d’Ocupació.
En el cas de ser un demandant de millora d’ocupació, document acreditatiu
dels ingressos salarials anuals de l’exercici anterior
Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna.

Data 12-3-2019

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les sol·licituds, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl.
Major 1 08242 Manresa) o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i aniran acompanyades de la documentació següent:

B

Les persones que vulguin ser beneficiàries d’aquestes beques podran presentar la
sol·licitud a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS) i fins el dia 15 de maig de 2019.

A

7. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds

El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva,
d’acord amb els principis establerts a l’article 8 d ela Llei 38/2003, general de
subvencions.

1. Inscripció en l’Oficina de Treball del Soc
a) Sol·licitants inscrits com a demandants
d’ocupació

5 punts

b) Sol·licitants inscrits com a millora d’ocupació

2

punts

2. Acció de discriminació positiva col·lectiu dona:
Es valorarà que les persones destinatàries de la
formació pertanyin al col·lectiu de la dona

3 punts

10.Comissió de valoració
L’òrgan encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en
l’aplicació dels criteris de valoració serà una comissió qualificadora integrada per:
- Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o regidor/a
delegat/a que la substitueixi, que actuarà com a President/a.
- Xavier Cano Caballero, Cap de Servei de Promoció de la Ciutat
- Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general, o funcionari/a que la
substitueixi, que actuarà com a secretària.
Totes aquelles organitzacions signants del pacte de ciutat que ho sol·licitin podran
participar com a observadors a la comissió de valoració.
La Comissió de valoració podrà requerir la col·laboració d’experts per la valoració de
les sol·licituds.
Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds
que incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases
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Puntuació màxima
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Criteris

Data 12-3-2019

Els criteris de valoració de les sol·licituds així com la seva puntuació són els següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquests criteris de valoració tan sols serviran per a determinar l’ordre de puntuació de
les sol·licituds a efectes del seu atorgament i no serviran per a determinar la quantia
de l’ajut, que serà el previst a l’apartat 2 d’aquestes bases.

B

9. Criteris de valoració de les sol·licituds
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A

Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o
regidor/a que la substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o
regidor/a delegat que el substitueixi.

11.Resolució d’atorgament.

12.Pagament i justificació
Una vegada concedides les beques el pagament es realitzarà de la forma següent:
a) Per aquella formació realitzada entre el juny de 2018 i l’abril de 2019, el
pagament es farà simultàniament o amb posterioritat a la resolució
d’atorgament, sempre i quan s’hagi presentat la documentació justificativa.
b) Per aquella formació realitzada entre el maig i el juliol de 2019, es farà una
bestreta del 80% de l’import atorgat simultàniament o amb posterioritat a la
resolució d’atorgament.
La resta de l’import es pagarà una vegada realitzada l’acció formativa i prèvia
presentació de la documentació justificativa consistent en un Certificat i/o
informe positiu de realització dels Cursos establerts en el punt 1 d’aquestes
bases.
La dates per a que les persones beneficiàries presentin la documentació justificativa
seran:
- Per aquella formació realitzada entre el juny de 2018 i l’abril de 2019, la data de
justificació coincidirà amb l’últim dia de presentació de la sol·licitud, és a dir el
dia 15 de maig de 2019.
- Per aquella formació realitzada a partir d’abril i fins el juliol de 2019, la data de
justificació serà el dia 15 de setembre de 2019.
L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que
consideri necessàries
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Data 12-3-2019

La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la
seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
desembre, general de subvencions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de sis a comptar des de la
publicació d ela convocatòria. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat
una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.

B

Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions
establertes en aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de
10 dies hàbils des de l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per
part del beneficiari la seva renúncia expressa.

A

Una vegada la Comissió de valoració ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació,
l’Ajuntament de Manresa, formularà la corresponent Resolució d’atorgament.

El pagaments es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat per la
persona beneficiària

15.Aplicació supletòria.
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament
de subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i
la resta de dret administratiu i privat
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que
es pugui presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.
16.Protecció de dades
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de
Dades (RGPD) s’informa als sol·licitants que el tractament de dades personals
s’ajustarà a les següents condicions d’ús:
Responsable del tractament

Finalitat del tractament
Legitimació

Persones destinatàries

Ajuntament de Manresa
Plaça Major, 1 08241 Manresa
Tel. 93 878 23 00
rgpd@ajmanresa.cat www.manresa.cat
Beques assistència Projecte “Promoció de l’Ocupació a la
Indústria Local del Bages 2018-2020”
El tractament és necessari per al compliment de les
obligacions atribuïdes a l’Ajuntament de Manresa (art. 6
RGPD)
Les vostres dades no se cediran a tercers, llevat de les
obligacions de publicitat i transparència d’ajuts i
subvencions establertes en les Lleis 38/2003, general de
subvencions i 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés
a la informació pública i bon govern i altres establertes
legalment.
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L’òrgan instructor informarà al representant dels agents socials o del tercer sector que
va participar en la valoració dels supòsits en els quals es produeixi la revocació i el
reintegrament de la beca

Data 12-3-2019

En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el
corresponent acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al
reintegrament de subvencions establertes en la llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial
Decret 887/2006, de 21 d juliol i l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament
de Manresa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

14.Incompliment

B

Aquesta ajuda serà compatible amb qualsevol tipus d’ajuda i amb la percepció de la
prestació i subsidi d’atur i/o amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats.

A

13.Compatibilitat.

Drets de les persones interessades

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les,
cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne
la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de
l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a
dpd@ajmanresa.cat
(art. 15 a 22 RGPD)
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre
protecció de dades a www.manresa.cat/rgpd

Informació addicional

Beques per assistència als Cursos realitzats en el marc del Projecte “Promoció de l’Ocupació a la Indústria
Local del Bages 2018-2020”
FORMULARI DE SOL·LICITUD
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:
Número de passaport NIE/DNI:
Adreça:
Població:
Codi postal:
Tel. Fix:
Tel. Mòbil:
Correu electrònic:
Nivell d’Estudis:
Es troba inscrit en l’Oficina de Treball del SOC com a:
¨ Demandant d’ocupació
¨ Demandant de millora d’ocupació
( En cas de voler rebre les comunicacions i notificacions a través de mitjans electrònics)
¨ Sol·licito rebre les notificacions i comunicacions de l’Ajuntament de Manresa relacionades amb aquesta petició
a través de mitjans electrònics.
2.

Dades del Curs

Curs realitzat o a realitzar:
Durada:
3.

Domiciliació bancària

Entitat financera:
Titular del compte:
DNI/NIF:
Domicili:
Telèfon de contacte:
IBAN

ENTITAT

OFICINA

DC

https://bop.diba.cat
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1.
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Annex 1.Sol·licitud

Data 12-3-2019

L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts
percebuts en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com a la
Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions
establertes en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

A

17.Publicació dels ajuts

4.

Declaració de subvencions rebudes o sol·licitades

1.

Que, a més d’aquesta ajuda,

¨

No han sol·licitat ni han rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat procedent d’altres
administracions públiques o d’ens públics o privats.

¨

Han sol·licitat / rebut els següents ajuts per a la mateixa finalitat:
Organisme

Data sol·licitud

Import
sol·licitat

Import atorgat

https://bop.diba.cat

Sol·licitant

A

En relació amb la convocatòria de beques per assistència als Cursos realitzats en el marc del projecte “Promoció de
l’Ocupació a la Indústria local del Bages 2018-202”, els/les sol·licitants DECLAREN

-

6.

Documentació a adjuntar

a)

Per ta tots els sol·licitants

¨
¨
¨
¨
¨

Còpia compulsada del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant
Còpia de la targeta de demandant d’ocupació
Còpia del títol de la ESO o equivalent o bé una titulació superior o bé informe tècnic de valoració indicant
l’adequació de la participació al curs atenent a la seva experiència laboral en el sector.
Certificat i/o informe positiu de realització del Curs o bé document acreditatiu de la seva inscripció.
Altra documentació que es consideri oportuna.

b)

Per als sol·licitants que són demandants de millora d’ocupació

¨

Document acreditatiu dels ingressos salarials anuals de l’exercici anterior.

7.

Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us
informem el següent:
Responsable del tractament

Finalitat del tractament

Legitimació

Ajuntament de Manresa
Plaça Major, 1 08241 Manresa
Tel. 93 878 23 00
rgpd@ajmanresa.cat www.manresa.cat
Gestió dels tràmits relatius a la concessió de beques per
assistència als Cursos realitzats en el marc del projecte
“Promoció de l’Ocupació a la Indústria Local del Bages
2018-2020”
El tractament és necessari per al compliment de les
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-

El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions
El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o obtingui amb
posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud.
El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la normativa vigent
d’aplicació.
Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per l’Ajuntament de Manresa i que
no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb
Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar, o bé,
en el supòsit d’obligacions amb la Hisenda Municipal , que disposa d’un informe de vulnerabilitat emès pels
Serveis Socials de l’Ajuntament. Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa
perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i
l’Hisenda municipal a través de certificats telemàtics

Data 12-3-2019

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La persona que signa, actuant en nom i interès propi DECLARA:

Pàg. 9-10

Declaració responsable

B

5.

Informació addicional

Consentiment per al tractament de dades
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada

Signatura:

El que es fa públic per a coneixement general i als efectes oportuns.
Manresa, 4 de març de 2019
L’Alcalde president
Signat digitalment per
VALENTI JUNYENT
TORRAS - DNI
39324623M (SIG)
Data: 2019.03.04
10:27:19 +01'00'

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Valentí Junyent i Torras
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Data i signatura

Data 12-3-2019

8.

A

Drets de les persones interessades

https://bop.diba.cat

Persones destinatàries

obligacions atribuïdes a l’Ajuntament de Manresa (art. 6
RGPD)
Les vostres dades no se cediran a tercers, llevat de les
obligacions de publicitat i transparència d’ajuts i
subvencions establertes en les Lleis 38/2003, general de
subvencions i 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés
a la informació pública i bon govern i altres establertes
legalment.
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les,
cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne
la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de
l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a
dpd@ajmanresa.cat
(art. 15 a 22 RGPD)
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre
protecció de dades a www.manresa.cat/rgpd
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