
En virtut de l’article 47, apartats 1 i 2.a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i de conformitat 
amb els articles 36.1.b) i 55.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que estableixen el 
deure de col·laboració entre administracions, sol·licito la subscripció d’un conveni interadministratiu amb la Diputació de 
Girona, per al subministrament de documentació per a l’exercici del control intern, en els termes següents:

1. Dades d’identificació de l’entitat local

Nom de l’entitat

Adreça

NIF

Sol·licitud 
 Conveni de col·laboració interadministrativa

 per al subministrament de documentació
per a l’exercici del control intern amb la Diputació de Girona 

Població

Codi postal

2. Dades d’identificació de l’interventor/a o el/la secretari/ària-interventor/a

NIF

3. Dades d’identificació de la persona de contacte per al seguiment de l’expedient

Adreça electrònica

Càrrec a l’entitat

Nom i cognoms

4. Informació addicional requerida

Telèfon
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NIFNom i cognoms 

Càrrec a l’entitat 

Adreça electrònica Telèfon

(omplir en cas que sigui diferent a l’interventor/a o el/la secretari/ària-interventor/a)

Nom i cognoms Alcalde/essa – President/a

Adreça electrònica (per l’ús del portasignatures)

Nom i cognoms Secretari/ària o Secretari/ària-interventor/a 

Adreça electrònica (per l’ús del portasignatures)

S’adjunta arxiu del logotip de l’entitat a aquesta sol·licitud.



La persona signant declara i accepta que aquesta col·laboració estarà subjecta a la capacitat tècnica de la Diputació de 
Girona, i que es realitzarà  d’acord amb els termes i condicions previstos en el conveni de col·laboració disponible al web 
del Servei.

L’interventor/a o secretari/ària-interventor/a,

- 2 -

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: gestió del servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern 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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