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Projecte “Treball a les Comarques” 

Document de nomenament de l’entitat representant 
Nom i cognoms representant legal entitat   Càrrec             NIF/NIE 

Entitat local  NIF 

Que d'acord amb la normativa reguladora vigent del Programa de suport als territoris amb més necessitats 
de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les Comarques:  

Amb l’objectiu de dinamitzar socioeconòmicament la comarca de _______________________________, 
i atesa la voluntat de l’entitat que represento de participar en el marc de la convocatòria d’enguany del 
Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball 
a les Comarques per a la realització conjunta mitjançant una agrupació de beneficiaris del pla d’execució 
anual denominat _____________________________________________________________________, 
en el qual es detallen els compromisos d’execució que assumirà cadascun dels membres de l’agrupació 
així com l’import a aplicar per cadascun d’ells, 

NOMENO 

Com a entitat representant o apoderada única de l’agrupació, amb poders suficients per sol·licitar, 
gestionar i percebre les subvencions corresponents, i per complir les obligacions que, com a beneficiària, 
correspon a l’agrupació, d’acord amb el que preveu l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, a l’entitat _______________________________________________________. 

I DECLARO: 

Que l’entitat que represento, com a integrant de l’agrupació de beneficiaris representada per l’entitat 
esmentada,  compleix els requisits establerts a la base 4 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de 
juliol. 

La signatura d’aquest formulari implica que heu llegit la informació bàsica de protecció de dades. 

Signatura 

Lloc i data 

Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament: Base de dades de subvencions i ajuts. 
Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 
Finalitat: Gestionar els expedients de subvencions i ajuts del SOC. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l'accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la limitació 
del tractament quan sigui procedent i l'oposició. Procediment per exercir els vostres drets a 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/ 
Informació addicional: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/ 
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