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Sol·licitud d'assistència tècnica
per a la supervisió de projectes

NIF Codi postal

1.2. Persona signant de la sol·licitud

Telèfon/s

A/e

Nom i cognoms

Càrrec

1. Dades d'identificació

1.1. Entitat local   

Nom de la institució o entitat

Adreça

Diputació de Girona

1.3. Tècnic municipal de contacte en aquest expedient

Nom i cognoms

NIF

Càrrec a la institució o entitat 

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



2. Objecte de la sol·licitud d'assistència i cooperació tècnica en supervisions de projectes

2.1. Títol del projecte

2.2. Camp objecte del projecte

2.3. Indicació de la documentació que s’aporta

2.5. Cicle de l'actuació

2.6. Cronograma previst per a l'execució de l'actuació (dates previstes d'inici i finalització)

2.7. Descripció de l'activitat, antecedents i justificació de l'interès públic de l'actuació
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Projecte o servei nou
Millora o continuació d'un servei o projecte existent 
Altres

Servei d’enginyeria
Servei d’arquitectura

Projecte complert signat *
Informe tècnic municipal signat respecte al compliment de la normativa urbanística local*
Altres:

* Documentació obligatòria

2.4. Pressupost base de licitació del projecte (IVA exclós



3. Declaració responsable del/la sol·licitant

Signatura de la persona sol·licitant

DECLARO QUE:
· Les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s'hi adjunten corresponen a la realitat.

· Que en cas de concessió de l'assistència tècnica, em  comprometo a complir les condicions previstes en el cos de la
resolució.

· Que comunicaré a la Diputació de Girona l'obtenció d'altres recursos tècnics en relació amb la demanda de l'actuació.

· Que faré constar expressament el suport de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de l'actuació.
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Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: Registre de sol·licituds d’assistència o assessorament a serveis tècnics  de la Diputació de Girona.
Legitimació: Compliment obligació legal  (art. 6.1.c RGPD) segons article 92 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril).
Destinataris:  No hi ha cessió de dades.
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 protecció de dades.

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