Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora accidental
Data Signatura: 25/06/2021
HASH: 5e1780b15b042468deeaef4df0a33d7c

Certificat d’acord de la Junta de Govern Local
Expedient núm.: 436/2021
Assumpte: Convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació de façanes en el municipi de
Banyeres del Penedès any 2021
Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora accidental de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès,
CERTIFICO :
Que la Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 22 de juny de 2021 amb
la majoria legalment requerida pel Text refós de la Llei municipal Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, i amb la reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre entre d’altres,
el següent acord:

Atès que en el BOP de Tarragona núm. 165, de data 27 d’agost de 2018, es va publicar el
text íntegre i definitiu de la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases que han de
regir la concessió d’ajuts econòmics per a la rehabilitació de façanes, havent entrat en
vigor un cop transcorreguts el termini de 15 dies que estableix l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
Atès que des de l’ajuntament es considera beneficiós per als interessos municipals l’impuls
d’aquestes actuacions de millora per part dels propietaris d’immobles amb una antiguitat
de 15 anys o més, ja que, d’aquesta manera s’incrementen, d’una banda la seguretat i
d’altra l’ornat públic i la salubritat del municipi.
Vist que amb data 4 de maig de 2021, per la Provisió de l'Alcaldia, es considera convenient
efectuar la convocatòria dels esmentats ajuts per la present anualitat.
Vist l’informe de la Secretaria municipal en el que s'indica la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a convocar i concedir els ajuts.
Vist que la Intervenció ha emès un informe sobre l'existència de crèdit per a l'atenció de la
despesa derivada de la concessió dels ajuts durant l’anualitat 2021, amb un crèdit
pressupostari disponible de 2.000,00 €.
Tenint en compte el contingut de l’article 3.5 del Reial Decret 424/2017, de 28 de abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, que
diu, literalment, el següent:
“L’òrgan interventor exercirà el control sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de
subvencions i ajuts concedits pels subjectes que integren el sector públic local, que es
trobin finançades amb càrrec als seus pressupostos generals, d’acord a l’establert en la
Llei General de Subvencions”.
Considerant els articles 8 i 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les subvencions i ajuts
públics és objecte de transparència i publicitat activa.
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Amadeu Benach Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 25/06/2021
HASH: 46911c0f947b3f51318abc32e44446ad

APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA
REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS, ANY
2021. EXP. 436/2021

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local.
Atès el decret d’alcaldia número 2019-0092, de data 2 de juliol de 2019, pel qual es
deleguen competències originàries de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local.
Vista la documentació que acompanya l’expedient, vistos els informes de secretaria i
d’intervenció, i de conformitat amb l’Ordenança reguladora de les bases per a la concessió
d’ajuts per a la rehabilitació de façanes del municipi.
La Junta de Govern Local aprova, per unanimitat, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la convocatòria per l’any 2021 per a la concessió d’ajuts per a la
rehabilitació de façanes en el municipi de Banyeres del Penedès, per procediment de
concurrència competitiva, el text de la qual figura com Annex I al present acord.
SEGON. Aprovar la despesa i realitzar la corresponent retenció de crèdit amb càrrec a la
partida pressupostària 1522 482.00 del vigent pressupost.
TERCER. Que el Departament corresponent, supervisat per l’òrgan interventor, subministri
a la BDNS la documentació necessària per a procedir a la publicació de l'extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, el text del qual figura com a
Annex II d'aquest acord. Un cop concedides les subvencions, es doni la publicitat
corresponent.
QUART. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de justificació de l’ajut, d’acord
amb els següents annexos, que s’incorporen al present acord:
Annex III. Model normalitzat de sol·licitud de subvenció
Annex IV. Model normalitzat de justificació de subvenció

CINQUÈ. Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que es celebri.
I perquè així consti, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el Vist - i - plau del Sr. Alcalde,
Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, a la data de la signatura.

Vist i plau
L’alcalde

La secretària interventora accidental

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 759LG67RLZ49Q7AGLLWA5NWLW | Verificació: https://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 11

-

ANNEX I
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER REHABILITACIÓ DE
FAÇANES, ANY 2021
1. Règim específic de la convocatòria: les bases reguladores de la concessió
d'aquests ajuts estan contingudes en l'Ordenança específica per a la concessió
d’ajuts econòmics per la rehabilitació de façanes , aprovada inicialment en data 17
de maig de 2018 i definitivament en data 24 de juliol de 2018. Va entrar en vigor en
data 27 d’agost de 2018 amb la seva publicació al BOPT.
2. Crèdits pressupostaris als quals s’imputen els ajuts: aplicació pressupostària 1522
482.00 del pressupost de l’any 2021.
3. Quantia total màxima dels ajuts: 2.000,00 euros.
4. Quantia individual dels ajuts:
L’ajut atorgat per part de l’Ajuntament serà del 10% del cost de rehabilitació de la
façana, amb un màxim de 1.000 euros per actuació. Serà cost subvencionable l’IVA
sempre i quan el beneficiari no se’l pugui deduir.
S’estableix un increment de l’ajut d’un 5% quan els propietaris dels habitatges
siguin:
• Joves d´entre 18 i 32 anys.
• Persones més grans de 65 anys.
• Persones amb una discapacitat mínima del 33%.

5. L’objecte, les condicions i la finalitat de la concessió dels ajuts, els requisits per
sol·licitar-los i la documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud, les obligacions
dels beneficiaris, així com els criteris de valoració consten a les bases reguladores
d’aquests ajuts.
6. Règim de concessió: el procediment per a la concessió d'aquests ajuts és en règim
de concurrència competitiva, per ordre cronològic d’entrada al Registre General de
l’Ajuntament.
7. Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Secretaria Municipal.
8. Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern Local.
9. Termini de presentació de sol·licituds: per la naturalesa dels ajuts, no estan
sotmesos a un termini concret de sol·licitud, es pot presentar en qualsevol moment
de l’enguany, des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i fins al 30 de novembre de 2021.
10. Forma de presentació de sol·licituds: presencialment en el Registre General de
l’Ajuntament en horari d’atenció al públic o electrònicament a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament: https://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/info.0.
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S’estableix un increment de l’ajut d’un 5% als propietaris d’habitatges que estiguin
desocupats i que volen ser destinats a lloguer. No hi ha possibilitat d’acumular
aquest 5% a l’establert a l’anterior paràgraf.

11. Termini de resolució i notificació: Un cop rebuda la sol·licitud es passarà a informe
dels diferents serveis municipals i la Junta de Govern resoldrà l’atorgament de la
subvenció, si s’escau. En cas que en la sol·licitud es detectessin deficiències,
aquestes seran notificades al sol·licitant per a la seva esmena en un termini de 10
dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver rebut el requeriment d’esmena.
En cas de no atendre el requeriment d’esmena efectuat per l’Ajuntament,
s’entendrà que el sol·licitant desisteix de la seva petició.
En el termini màxim de trenta dies a comptar des de l’endemà de la data de
presentació de la sol·licitud, l’Ajuntament atorgarà o denegarà la subvenció. Si
transcorregut aquest termini l’Ajuntament no emetés resolució expressa, el
sol·licitant podrà entendre desestimada la seva sol·licitud.
12. Crèdit pressupostari: al pressupost de l’exercici vigent existeix un crèdit
pressupostari de 2.000 euros per finançar les actuacions objecte d’aquestes bases.
Aquest import serà el límit per a la tramitació i la concessió dels ajuts de referència.
13. Justificació dels ajuts: Un cop resolt el procediment de la concessió de la
subvenció, abans de poder-ne exigir el pagament, el titular beneficiari resta obligat
a justificar a l’Ajuntament que ha dut a terme la rehabilitació de la façana.

14. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern; Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic i Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
15. Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via
administrativa.
16. Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de
l’endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la notificació, davant l’òrgan competent per resoldre
(Junta de Govern Local).
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Els beneficiaris hauran d’adjuntar la següent documentació:
 Declaració sobre la finalització de les obres.
 Declaració de no haver obtingut més subvencions o ajuts. En cas d’haver
sol·licitat o rebut altres subvencions o ajuts, hauran de presentar
acreditació documental de la subvenció sol·licitada o rebuda.
 Fotografia del cartell anunciador de la subvenció municipal concedida.

ANNEX II
EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA
PRIMERA. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular el procediment de concessió de
subvencions municipals encaminades a promoure i facilitar actuacions de rehabilitació de
façanes en el terme municipal de Banyeres del Penedès, per part dels seus propietaris.
Es defineixen el concepte de façana subvencionable i rehabilitació:
- Façana subvencionable: cal entendre com aquell parament exterior d´un edifici.
- Rehabilitació: treballs consistents en :
a.- Repicar, arrebossat i pintura de façanes.
b.- Repicat deixant la pedra vista de façanes.
c.- Pintura de façanes.
d.- Substitució de fusteries combinat amb la rehabilitació de la façana.
e.- Combinació dels anteriors.
SEGONA. Destinataris dels ajuts



Els propietaris (persones físiques, jurídiques) d’edificacions situades a Banyeres
del Penedès, que impulsin la rehabilitació de les seves façanes d’immobles amb
una antiguitat de 15 anys o més, i que estiguin al corrent de les obligacions
tributàries municipals.



Les comunitats de propietaris d’edificacions situades a Banyeres del Penedès, que
impulsin la rehabilitació de les seves façanes d’immobles amb una antiguitat de 15
anys o més, i que estiguin al corrent de les obligacions tributàries municipals.



Les Entitats de l’art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 desembre, General Tributària,
propietàries d’edificacions situades a Banyeres del Penedès, que impulsin la
rehabilitació de les seves façanes d’immobles amb una antiguitat de 15 anys o
més, i que estiguin al corrent de les obligacions tributàries municipals.

Si bé, no es concediran ajuts econòmics per a actuacions en edificis que es trobin
urbanísticament en situació de fora d’ordenació.
L’ajut s’atorgarà per les actuacions definides a la base primera de la present Ordenança
que haguessin sol·licitat la corresponent llicència d’obres durant l’any corresponent a la
convocatòria i l’any immediatament anterior.
Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores de la concessió d'aquests ajuts estan contingudes en l'Ordenança
reguladora de la concessió d’ajuts econòmics, per a la rehabilitació de façanes, aprovada
inicialment pel Ple de la Corporació en la sessió ordinària de data 17 de maig de 2018 i
definitivament en data 24 de juliol de 2018, un cop transcorregut el termini d’exposició
pública sense haver-se presentat cap al·legació. Va entrar en vigor en data 27 d’agost de
2018 amb la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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Són destinataris dels ajuts,

Quart. Quantia de l'ajuda
Els crèdits pressupostaris als que s'imputen els ajuts són a càrrec de l’aplicació
pressupostària 1522 482.00 del pressupost de l’any 2021 i la quantia total màxima
disponible és de 2.000,00 euros, amb un màxim per persona del 10% del cost de
rehabilitació de la façana, i un màxim de 1.000 euros per actuació. Serà cost
subvencionable l’IVA sempre i quan el beneficiari no se’l pugui deduir.
S’estableix un increment de l’ajut d’un 5% quan els propietaris dels habitatges siguin:
• Joves d´entre 18 i 32 anys.
• Persones més grans de 65 anys.
• Persones amb una discapacitat mínima del 33%.
S’estableix un increment de l’ajut d’un 5% als propietaris d’habitatges que estiguin
desocupats i que volen ser destinats a lloguer. No hi ha possibilitat d’acumular aquest 5% a
l’establert a l’anterior paràgraf.
Cinquè. Forma de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s'han de formular amb el model que consta com a annex d'aquesta
convocatòria. S'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament, i s'han de presentar
en el Registre General de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic o electrònicament a
l’adreça https://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/info.0.
Es poden presentar les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstos en la Llei
11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds.

Setè. Altres dades.
La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:


Acreditació de la propietat:

a) Persones físiques.
- Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat
- Fotocòpia del DNI,NIF o NIE del sol·licitant, i acreditació de la representació amb la
que actua, si s’escau.
b) Persones jurídiques.
- Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat
- NIF de la societat
- Document acreditatiu que faculti al representant per actuar i tramitar l’expedient en
nom de la societat.
c)
-

Entitats de l’art.35.4 de la Llei 52/2003, de 17 desembre, General Tributària.
Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat
NIF de l’entitat
Acord de constitució
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Per la naturalesa dels ajuts, no estan sotmesos a un termini concret de sol·licitud, es pot
presentar en qualsevol moment de l’enguany, des de la publicació de l'extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i fins al 30 de novembre de
2021.

-

Declaració responsable de l’ocupació dels habitatges i que aquests estan destinats
a residència habitual i permanent.



Declaració responsable en la què es faci constar que.
o Estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.
o No estar incurs en cap de les prohibicions contingudes en l’art. 13 de la
Llei 38/2003.



Documentació tècnica
o Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel corresponent
col·legi professional quan la intervenció en l’edifici així ho estableixi.
o Pressupost detallat i per partides, on consti la despesa corresponent a la
rehabilitació de la façana subvencionable.
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d) Comunitats de propietaris
- Document d’identificació de la Comunitat (NIF)
- Certificat de l’acta on s’aprovin les obres respecte de les quals es demana l’ajut
econòmic.
- Acreditació de la representació amb la que actua el sol·licitant.

ANNEX III
Sol·licitud d’ajuts econòmics per a la rehabilitació de façanes 2021
Dades del/la sol·licitant:
Nom i Cognoms
Domicili
Telèfons
Correu electrònic
Desitjo rebre les notificacions via: (marqueu l’opció amb una ‘X’)
Paper
Electrònicament mitjançant DNI electrònic

EXPOSO:
Que m'he assabentat de les bases de la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts per
a la rehabilitació de façanes a Banyeres del Penedès, convocatòria 2021.
SOL·LICITO:

EM COMPROMETO A:





Destinar l’import d’aquest ajut a la finalitat acordada.
Obtenir la corresponent llicència d’obres prèviament a l’inici de les mateixes.
En el cas que li sigui atorgat l’ajut, justificar-lo d’acord amb la base novena de les
Bases Reguladores d’aquests ajuts.
La justificació de l’ajut es realitzarà presentant els documents que acreditin la
despesa, en el Registre General de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,
mitjançant model normalitzat de justificació.

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT (declaració responsable):


Que totes les dades que consten en la sol·licitud i als documents que
l’acompanyen són certes i que quedo assabentat/da que la inexactitud de les
circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut.



Que compleixo i accepto tots els requisits exigits en les bases i en la convocatòria
per sol·licitar i atorgar aquest ajut.
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Ser inclòs en el programa dels ajuts per a la rehabilitació de façanes, convocatòria 2021.



Que no estic sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat
d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions
públiques recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, publicada.



Que, en el cas que em sigui concedit l’ajut, l'accepto, així com les condicions de la
seva concessió i justificació.



Que autoritzo expressament a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a demanar
dades a l'AEAT per comprovar la meva situació econòmica i que es compleixen les
condicions requerides per a l'accés a l'ajut sol·licitat i a revisar-les fins que
s'extingeixi.



Que no he rebut ajudes econòmiques, en el mateix any natural, d'altres organismes
pel mateix concepte o, en el cas d'haver-ne rebudes, que no cobreixin totalment la
necessitat objecte de la petició, amb indicació, en aquest cas, de la quantitat
rebuda:
ORGANISME

CONCEPTE

IMPORT

I, perquè consti, signo aquesta sol·licitud i declaració, sota la meva responsabilitat.
Banyeres del Penedès,

de

de 2021

Se us informa que les dades personals facilitades seran tractats per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb NIF P4302000G,
situat a Pl. de l'Ajuntament, 6 - 43711 Banyeres del Penedès, Tarragona, 977671350 i adreça email aj.banyeres@altanet.org. Pot
contactar amb la Delegada de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic aj.banyeres@altanet.org. Les seves dades seran
tractades amb la finalitat de realitzar els tràmits necessaris per gestionar l’ajut sol·licitat per l’interessat. Les dades personals
proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la
normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de poders públics conferits a
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès . Les dades de sobre la concessió de l’ajut es comunicaran a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat per tal d’incorporar-les a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a les entitats encarregades de
l’emmagatzematge y gestió digital de les bases de dades de l’Ajuntament. Se us informa que pot exercir els seus drets d'accés,
rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició, a retirar el consentiment atorgat, si s’escau, i a no ser objecte de decisions
individualitzades. Pot obtenir més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades i a la de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació davant d’aquests organisme de
considerar-ho oportú.
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Signatura del /de la sol·licitant

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:
-

Acreditació de la propietat:


-

Persones físiques.
Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat
Fotocòpia del DNI,NIF o NIE del sol·licitant, i acreditació de la representació amb la
que actua, si s’escau.


-

Persones jurídiques.
Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat
NIF de la societat
Document acreditatiu que faculti al representant per actuar i tramitar l’expedient en
nom de la societat.


-

Entitats de l’art.35.4 de la Llei 52/2003, de 17 desembre, General Tributària.
Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat
NIF de l’entitat
Acord de constitució
Declaració responsable de l’ocupació dels habitatges i que aquests estan destinats
a residència habitual i permanent.


-

Comunitats de propietaris
Document d’identificació de la Comunitat (NIF)
Certificat de l’acta on s’aprovin les obres respecte de les quals es demana l’ajut
econòmic.
Acreditació de la representació amb la que actua el sol·licitant.

-



Documentació tècnica
1. Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel corresponent
col·legi professional quan la intervenció en l’edifici així ho estableixi.
2. Pressupost detallat i per partides, on consti la despesa corresponent a la
rehabilitació de la façana subvencionable.

ANNEX IV
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a) Declaració responsable en la què es faci constar que.
 Estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.
 No estar incurs en cap de les prohibicions contingudes en l’art. 13 de la
Llei 38/2003.

Sol·licitud per incorporar documentació justificativa a l’expedient d’ajut per a la
rehabilitació de façanes (convocatòria 2021)
Nom i Cognoms
Domicili
Telèfons
Correu electrònic
Desitjo rebre les notificacions via: (marqueu l’opció amb una ‘X’)
Paper
Electrònicament mitjançant DNI electrònic o certificat digital

EXPOSO:
Que vaig presentar una sol·licitud d’Ajut per a rehabilitació de façanes per a l’any 2021, el
qual m’ha estat concedit, per la qual cosa aporto documentació per tal que quedi totalment
justificada.
SOL·LICITO:

Banyeres del Penedès,

de

de 2021

Signatura del /de la sol·licitant

Se us informa que les dades personals facilitades seran tractats per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb NIF
P4302000G, situat a Pl. de l'Ajuntament, 6 - 43711 Banyeres del Penedès, Tarragona, 977671350 i adreça email
aj.banyeres@altanet.org. Pot contactar amb la Delegada de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic
aj.banyeres@altanet.org. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de realitzar els tràmits necessaris per gestionar l’ajut
sol·licitat sol·licitada per l’interessat. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar
compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament
de les seves dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès . Les dades de sobre la
concessió de l’ajut es comunicaran a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per tal d’incorporar-les a la Base de
Dades Nacional de Subvencions i a les entitats encarregades de l’emmagatzematge y gestió digital de les bases de dades de
l’Ajuntament. Se us informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició, a
retirar el consentiment atorgat, si s’escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades. Pot obtenir més informació sobre
els seus drets acudint a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a la de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, així com presentar una reclamació davant d’aquests organisme de considerar-ho oportú.
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Que sigui acceptada la documentació aportada com a justificant de l’ajut concedit.

