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Sol·licitud
 per a l’adhesió a la XSLPE 2020-2023

1. Dades d'identificació

Telèfon/s

Nom de l'entitat

Adreça

NIF Codi postal 

Municipi

A/e a l'efecte de notificació electrònica

1.2. Representant legal

Cognoms i nom

NIF           Càrrec a l'entitat

Data de l’acord/resolució autoritzant la sol·licitud de l’adhesió

1.1. Entitat sol·licitant

Comarca
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Cognom i nom

Càrrec

Cognom i nom

Càrrec

Categoria laboral

Telèfon

*No s'accepta el personal administratiu fent funcions de tècnic.

A/e

2.1. Responsable polític de l’Àrea de Promoció Econòmica / Desenvolupament Econòmic Local

2.2. Responsable tècnic/a de l’Àrea de Promoció Econòmica / Desenvolupament Econòmic Local *

2.3. Aplicació pressupostària de l’Àrea de Promoció Econòmica / Desenvolupament Econòmic Local

2. Acreditació d’obligacions mínimes per ser membre adherit a la XSLPE

A1 A2

A/e

Relació contractual amb caràcter Permanent No permanent

Núm. aplicació de pressupostària

Descripció dels àmbits de treball emmarcats en la promoció econòmica/ desenvolupament econòmic local (sector comerç, 

mercat de treball, teixit productiu, emprenedoria, SIG, altres):
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Signatura de la persona sol·licitant 

Amb aquesta adhesió a la XSLPE s'accepten les condicions d'ús següents:

· El procés d'alta, baixa o modificació de les dades d'usuaris, al programari o als portals web d'ús tècnic de la Diputació
de Girona s'ha d'iniciar a petició de l'entitat, mitjançant els formularis específics habilitats.

· Les claus d'accés (nom d'usuari i paraula de pas) al programari o portals web d'ús tècnic de la Diputació de Girona són
personals i intransferibles.

· L'entitat sol·licitant es fa responsable dels continguts que incorpora al programari o portals web d'ús tècnic de la Diputació
de Girona. Com a titular del lloc web i del domini, la Diputació de Girona col·labora en la seva difusió però no verifica la
qualitat o la validesa dels continguts. No obstant això, en el cas que observés errors o irregularitats, es posarà en contacte
amb l'entitat en qüestió.

4. Sol·licitud - Declaració

La persona signant SOL·LICITA una adhesió pel motiu especificat, assumeix totes les responsabilitats que se'n puguin 
derivar i DECLARA:

· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s'hi adjunten corresponen a la realitat.

3. Obligatorietat d'acceptació de les condicions d'ús dels programaris o portals
web allotjats al servidor de la Diputació de Girona

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: registrar com a usuaris dels serveis als tècnics dels ens locals que utilitzen els recursos de la Diputació 
de Girona en matèria de promoció econòmica. Proporcionar accés als serveis.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). 
Destinataris: les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del 
procediment administratiu.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.

> Clicant aquí podeu consultar la informació addicional i detallada sobre la protecció de dades.

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd
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