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d’assessorament tècnic per a la millora 
de la competitivitat territorial

Sol·licitud

Planificació estratègica: definició del model i de les estratègies del territori.

Activitat comercial i industrial.

Recursos naturals i culturals.

Contingut web.

Emprenedoria.

Ocupació.

Línies de suport tant de la Diputació com d’altres entitats i organismes en relació   amb la petició de l’Ajuntament.

Altres temes d’interès per al desenvolupament local (cal especificar-hi el tema).

1. Ens local sol·licitant

Telèfon

NIF

Codi Postal

Telèfon

Nom de l’ens 

Municipi 

Adreça

Comarca 

Adreça electrònica

Nom i cognoms

Càrrec

Adreça electrònica

3. Àmbit per al qual se sol·licita l’assessorament tècnic

2. Persona de contacte

4. Declaració

Que aquest Ajuntament no disposa de tècnic/a de promoció econòmica.

Que aquest Ajuntament no pertany a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (ni de forma 
individual ni agrupada amb  altres municipis)

DECLARO:
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Signatura de la persona sol·licitant

5. Sol·licitud

SOL·LICITO assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial.

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: Registre d’usuaris dels serveis que ofereix el Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, 
assessorament en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local i enviament d’informació.
Legitimació: Compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1 e de l’RGPD).
Destinataris: Les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades:  Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament 
i   sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.

> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a  política de protecció de dades.

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