Aquesta convocatòria forma part del desenvolupament del Pla de reactivació social i
econòmica davant la crisi de la COVID 19 (Reiniciem Sant Joan Despí) que cerca donar
una resposta molt més acurada als reptes als que ens enfrontem arran d’aquesta
emergència sanitària i que han de permetre garantir el model de ciutat pel qual veníem
treballant.
Aquest es un projecte pilot , per afavorir una experiència local sobre l’e-commerce, en
un temps en el que el petit comerç local i els serveis de restauració, pateixen les
conseqüències d’una crisi mundial provocada pel COVID-19, en la que les grans
plataformes de venda, de logística i les grans franquícies , han acaparat, en part, les
tradicionals relacions entre clients i comerços i serveis de restauració.
L’Ajuntament de Sant Joan Despí, promou aquesta iniciativa, fomentant accions de
mobilitat sostenible i amb valor social, a nivell local, a través d’un servei de
repartiment a domicili “d’última milla”.
Els comerços i establiments de restauració, podran accedir a aquesta subvenció en
espècie (servei de repartiment), mitjançant un formulari de sol·licitud.

Article 2. Línies de subvenció en espècie “ Commerce and Delivery”
Línia A- Subvenció en espècie de “Vals commerce and Delivery - servei de repartiment”
per a comerços locals:
L’Ajuntament de Sant Joan Despí, adreça una subvenció en espècie mitjançant un
servei de repartiment de producte adreçat a comerços que portin a terme la seva
activitat en el terme municipal de Sant Joan Despí, i només es podrà fer el repartiment
dins del municipi.

A
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Les restriccions a la mobilitat de les persones així com les exigències de tancament i
aforaments limitats als establiments comercials i de serveis de restauració provocades
per la pandèmia de la Covid-19 han tingut conseqüències econòmiques en aquestes
activitats. Per aquest motiu des de Pla Reiniciem Sant Joan Despí s’han definit diferents
accions d’impuls al sector, entre d’altres la realització de campanyes de dinamització i
promoció comercial.

Data 13-12-2021

Aquestes bases tenen com a finalitat regular les condicions per a l’atorgament de
subvencions de servei de repartiment.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 1. Objecte i finalitat

B

BASES
REGULADORES
I
CONVOCATORIA
PER
A
LA
CONCESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE SUBVENCIONS PER A VALS DE REPARTIMENT ALS
ESTABLIMENTS ADHERITS AL PROJECTE PILOT “Commerce & Delivery a Sant
Joan Despí”

En cap cas el servei de repartiment tindrà la competència per fer el cobrament de la
compra realitzada (entre el comerç i el ciutadà).

A

Aquesta subvenció Vals Commerce and Delivery (servei repartiment = recollida i
entrega de producte), te un valor de 4 € més IVA.

-

A.2 Conceptes subvencionables
El concepte a subvencionar es “Val de repartiment Commerce and Delivery” que tenen
el valor d’un servei de repartiment (recollida + entrega), i un cost de 4€ + IVA.
Els comerços participants d’aquesta prova pilot (mitjançant el procediment de
sol·licitud contemplat en les presents bases, podran sol·licitar un màxim de 20 “Vals de
repartiment Commerce and Delivery” (10 ) més la possibilitat d’ampliar a 10 mes,
sempre que els primers s’hagin exhaurit i fetes les comprovacions oportunes per
l’empresa licitadora del Servei.
A.3 Quantia de la subvenció
Cada “ Val de repartiment Commerce and Delivery” te un valor de 4 euros + IVA.
Suposa un valor total de 4,84 euros
Valor de 10 “ Vals de repartiment Commerce and Delivery” = 48,40 €
Valor de 20 “ Vals de repartiment Commerce and Delivery” = 96,80 €
Excepcionalment, es podran sol·licitar 10 mes,
disponibilitat de Vals.

prèvia comprovació de l’ús i de la

Línia B – Subvenció en espècie de “Vals commerce and Delivery - servei de
repartiment” per a activitats de restauració locals:
L’Ajuntament de Sant Joan Despí, adreça una subvenció en espècie mitjançant un
servei de repartiment de producte adreçat a activitats de restauració que portin a
terme la seva activitat en el terme municipal de Sant Joan Despí. , i només es podrà
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No seran destinataris dels Vals Commerce and Delivery, activitats comercials de
serveis.
No seran destinatàries de Vals Delivery and Commerce, les botigues d'alimentació
situades dins els mercats municipals.
No seran destinatàries de Vals Delivery and Commerce els establiments
supermercats més grans de 250m2.
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-
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Tot tipus d’activitats comercials al detall amb establiment a peu de carrer.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

Les activitats comercials destinatàries de la subvenció Vals Commerce and Delivery son
les que es descriuen a continuació:

https://bop.diba.cat

A.1 Destinataris/es

fer el repartiment dins del municipi.

B.2 Conceptes subvencionables
El concepte a subvencionar es “Val de repartiment Commerce and Delivery” que tenen
el valor d’un servei de repartiment (recollida + entrega), i un cost de 6€ + IVA
Els comerços participants d’aquesta prova pilot (mitjançant el procediment de
sol·licitud contemplat en les presents bases, podran sol·licitar un màxim de 40 “Vals de
repartiment Commerce and Delivery” (20 Vals ) més la possibilitat d’ampliar a 20 mes,
sempre que els primers s’hagin exhaurit i fetes les comprovacions oportunes per
l’empresa licitadora del Servei.
B.3 Quantia de la subvenció
Cada “ Val de repartiment Commerce and Delivery” te un valor de 6 euros + IVA.
Suposa un valor total de 7,26 euros.
Valor de 20 “ Vals de repartiment Commerce and Delivery” = 145,20 €
Valor de 40 “ Vals de repartiment Commerce and Delivery” = 290,40 €
Excepcionalment, es podran sol·licitar 20 mes,
disponibilitat de Vals.

prèvia comprovació de l’ús i de la

Article 3. Presentació de sol·licituds i documentació a aportar
Les sol·licituds per acollir-se a aquesta subvenció s’hauran de presentar
telemàticament mitjançant una instància genèrica signada pels titulars de l’activitat.
Per a qualsevol consulta relacionada, adreçar-se a l’Oficina del Pla Reiniciem
(reiniciem@sjdespi.net) Tel. P34806000.
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- Les Botigues de menjar preparat. (Sempre i quan no estiguin dins dels Mercats
Municipals).
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- Les activitats de Bar i Restauració. (Sempre i quan no estiguin dins dels Mercats
Municipals).
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Podran ser destinatàries del Vals Delivery and Commerce:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

B.1 Destinataris/es:

https://bop.diba.cat

A

Aquesta subvenció Vals Commerce and Delivery (servei repartiment = recollida i
entrega de producte), te un valor de 6 € més IVA.

Model normalitzat de sol.licitud degudament emplenat (es pot descarregar a la web
www.sjdespi.cat)
- Còpia del NIF/CIF de l’empresa

B

Amb la sol·licitud s’acompanyarà:

El termini de presentació de sol·licituds serà des del següent dia hàbil al de la
publicació al Butlletí Oficial de la Província d’aquestes bases fins Abril de 2022.

A
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Article 4. Termini
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- Còpia DNI/NIF dels representants legals en cas de societats
- Declaració general responsable on el comerç o servei de restauració declari:
- Estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social, Agencia Tributària, Generalitat
de Catalunya i Ajuntament de Sant Joan Despí
- No estar inclòs en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/ 2003, de 17
de novembre , general de subvencions.
- Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions o entitats
- Autenticitat de documents presentats en format electrònic
- Que està en possessió dels permisos i llicències per desenvolupar las seva activitat.

* En qualsevol cas, les sol·licituds dels Vals Commerce and Delivery, estan subjectes al
resultat de la licitació del servei de repartiment.
Article 6. Acceptació de la subvenció
No cal cap acte exprés d’acceptació de la subvenció, la qual s’entendrà acceptada per
la presentació de la sol·licitud i la seva concessió si es compleixen els requisits
establerts, així com per la no renúncia a la mateixa en un termini de 10 dies hàbils.
Article 7. Pagament
Un cop aprovada l’adjudicació dels Vals Commerce and Delivery, es lliuraran unes
enganxines, per poder posar a les entregues dels productes per part del comerç o
restauració participants.
Es considera una subvenció en espècie amb els següents valors econòmics:
- Establiments comerç local :
- Valor de 10 “ Vals de repartiment Commerce and Delivery” = 48,40 €
- Valor de 20 “ Vals de repartiment Commerce and Delivery” = 96,80 €
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En el termini màxim de 15 dies, el sol·licitant disposarà dels Vals Commerce and
Delivery adjudicats (en format enganxina), i en podrà fer us dels mateixos, posant-se
en contacte amb l’empresa adjudicatària del servei

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

S’adjudicaran els Vals Commerce and Delivery segons els criteris de l’article 2 de les
presents bases, mitjançant resolució Reiniciem.

B

Els establiments comercials i de restauració locals, hauran de presentar una instància
electrònica, juntament amb la documentació corresponent, reflectida a les presents
bases més el model establert com a sol·licitud de Vals Commerce and Delivery.

CVE 202110146025

Article 5 . Tramitació i concessió de les subvencions

Establiments de restauració local:
- Valor de 20 “ Vals de repartiment Commerce and Delivery” = 145,20 €
- Valor de 40 “ Vals de repartiment Commerce and Delivery” = 290,40 €

Article 9. Compatibilitats
La subvenció és compatible amb qualsevol altre subvenció concedida per altres entitats
o administracions.
En cas d’obtenir ajuts o subvencions per la mateixa finalitat procedent d’altres ens
públics o privats, els beneficiaris tindran l’obligació de comunicar-les a l’Ajuntament, la
suma d’aquestes no podrà superar en cap cas la despesa total.

Article 10. Obligacions dels perceptors/res
Amb caràcter general, els /les perceptors/es de les subvencions atorgades hauran de:
a)Consumir els vals - Delivery abans del 31 de juliol del 2022.
b)Complir amb els requisits i documentació fixats en aquestes bases particulars.
c)Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat
a l’atorgament.
d)A efectes fiscals, l’obligació de declarar les subvencions rebudes.
Article 11. Seguiment, anul·lació i responsabilitats.
L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment si el comerç o serveis de
restauració continua desenvolupant l’activitat per la que es sol·licita la subvenció per
un mínim de 6 mesos, des del moment en el que es fa efectiu el lliurament dels Vals
Commerce and Delivery.
En cas d’incompliment per part dels/de les perceptors/es de qualsevol de les
obligacions previstes en aquestes bases, l’Ajuntament podrà procedir, previ tràmit
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Si transcorregut el temps límit d’aquest projecte (Juliol 2022), els vals Commerce and
Delivery no s’han gastat per part del comerç i/o restauració, aquests tenen l’obligació
de retornar-los a l’Ajuntament o de renunciar expressament als mateixos.
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Els comerços i restauració, beneficiaris de la subvenció en espècie del Projecte
Commerce amb Delivery, contrastaran de manera periòdica els serveis de repartiment
rebuts amb l’empresa adjudicatària del repartiment.

Data 13-12-2021

Article 8. Justificació
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prèvia comprovació de l’ús i de la
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Excepcionalment, es podran sol·licitar 20 mes,
disponibilitat de Vals.

A

prèvia comprovació de l’ús i de la

B

Excepcionalment, es podran sol·licitar 10 mes,
disponibilitat de Vals.

d’audiència, a la revocació total o parcial de la subvenció, la qual portarà inherent
l’obligació de reintegrar la quantitat percebuda.

Article 13. Difusió
L’Ajuntament de Sant Joan Despí facilitarà els Vals Commerce and Delivery (en format
enganxina per lliurar amb els productes).
L’Ajuntament de Sant Joan Despí, farà difusió del Projecte Pilot mitjançant els canals
de comunicació locals, web municipal i xarxes socials.
Article 14. Principis ètics i regles de conducta, als quals les persones
beneficiàries de les subvencions o ajusts han d’adequar la seva activitat, i
efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis.
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i les regles
de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries de la
subvenció, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

Pàg. 6-11

amb càrrec a la partida pressupostària 2021 28 493 22699 aprovada per aquest
consistori per fer front a les despeses relacionades amb la situació crítica durant i post
estat d’alarma. L’Ajuntament de Sant Joan Despí, pot valorar i proposar l’ampliació
d’aquesta dotació en funció de la demanda, d’acord amb les sol·licituds de subvenció
que puguin presentar-se.
La concessió de la subvenció prevista a la present convocatòria, restarà condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.
En cas que es presentin més sol·licituds de subvenció que pressupost disponible,
aquelles sol·licitud que no hagin arribat a obtenir la subvenció restaran en una llista
susceptible de rebre posteriorment la subvenció si s’amplia la dotació pressupostària,
per estricte ordre de presentació correcta en el Registre municipal.
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Línia A: 18.150,00 euros
Línia B: 27.830,00 euros

Data 13-12-2021

L’import màxim corresponent a l’atorgament d’aquestes subvencions és de:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 12. Dotació pressupostària.
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A

En el cas de tancament de l’activitat, el comerç i/o restauració, haurà de retornar els
Vals Commerç and Delivery .Es comunicarà a l’interessat/a la revocació de la
subvenció.

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol

B

Principis ètics i regles de conducta

manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el
procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta:
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

Article 15. Règim jurídic.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases és d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament.
Sant Joan Despí, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 29 de

https://bop.diba.cat
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3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen
les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en
un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions
de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l'apartat
quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

B

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
b) No realitzar accions que posin en risc d’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les
convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes
convocatòries.

A

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

Article 16. Funcionament i condicions
Pels Establiments comercials
- Els establiments hauran d’adherir-se a la Campanya omplint el Formulari de
sol·licitud de Vals Delivery and Commerce adjunt, des del següent dia hàbil a la
publicació al BOP de les presents bases (i condicionat a l’adjudicació del servei) i el
mes de juliol de 2022.
- Els establiments adherits accepten les Normes i Condicions exposades per dur a
terme la
campanya
promocional. Un cop feta la inscripció i sol·licitud
corresponent, l’establiment rebrà notificació del trasllat de la resolució de concessió, i
les enganxines Commerce and Delivery, en un termini màxim de 15 dies a comptar
des de la seva sol·licitud.
- L’establiment adherit es compromet a posar, en zona visible, la identificació/cartell
que li serà entregat conforme participa en la campanya.
- Cada establiment comercial, pot sol·licitar un màxim de 10 Vals Delivery
- Es podran trametre tantes sol·licituds de Vals Delivery fins esgotar el màxim de vals
establerts, sempre i quan s’hagin exhaurit els anteriors, amb un màxim de 20 vals
delivery.
Excepcionalment, es podran sol·licitar 10 mes,

prèvia comprovació de l’ús i de la
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A continuació es redacten les condicions que regiran aquesta campanya:

Data 13-12-2021

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
Comunicar tota la informació referida a aquest ajut a la Base Nacional de Subvencions,
d’acord amb allò disposat als articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions; i a la Unitat de transparència de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí, als efectes d’allò disposat a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern així com al responsable de la seu electrònica
municipal per a la seva publicació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès
general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els
supòsits previstos en l’article 24 de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

B

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la
normativa general de subvencions i les presents bases reguladores; no generen cap
dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a
precedent.

A

novembre de 2010.

disponibilitat de Vals.
- L’Ajuntament de Sant Joan Despí, es reserva el dret d’anul·lar o ampliar els Vals
Commerce and Delivery.

- L’establiment comercial, disposarà del canal de contacte amb l’empresa
concessionària del Servei Commerce and Delivery, per efectuar les seves peticions de
recollida i repartiment, dintre dels horaris establerts, tant per part de la sol·licitud de la
recollida com els horaris de repartiment establerts.

- Els horaris d’entrega de productes als clients finals, podran tenir una diferència de 30
minuts.
- En el suposat cas que el comerç cesi la seva activitat mentre encara està
en vigor
la Campanya, haurà de comunicar-ho al Departament de Comerç de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí.
- Qualsevol incidència relacionada amb el repartiment de productes serà responsabilitat
de l’empresa de repartiment i comunicada pels canals adients a la mateixa.
Cada servei Delivery haurà d’estar identificat amb la corresponent enganxina lliurada a
tal efecte. D’aquesta manera es podrà evidenciar la traçabilitat de l’enviament.

Pels establiments de restauració
- Els establiments hauran d’adherir-se a la Campanya omplint el Formulari de
sol·licitud de Vals Delivery and Commerce adjunt. des del següent dia hàbil a la
publicació al BOP Entre el dia de la publicació de les presents bases (i condicionat a
l’adjudicació del servei) i el mes de juliol de 2022.
- Els establiments de restauració adherits accepten les Normes i Condicions exposades
per dur
a
terme la
campanya promocional. Un cop feta la inscripció i
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- Els horaris de repartiment s’hauran de consensuar amb l’empresa licitadora del
repartiment a domicili.

Data 13-12-2021

- Els horaris de recollida a l’establiment i repartiment a domicili seran (Dimarts, Dijous,
Divendres i Dissabte de 11.30 a 14.30 hores i de 17.30 a 20.30 hores).Exceptuant els
dies festius locals, autonòmics i estatals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Els horaris de sol·licitud del Servei
Commerce and Delivery per part dels
establiments comercials a l’empresa adjudicatària del servei seran (De dilluns a
divendres de 9.00 a 20.00 hores i dissabtes de 9.00 a 14.00 hores) . L’establiment
comercial, haurà d’informar convenientment al client dels horaris de repartiment a
domicili

B

- El pes màxim de la comanda a lliurar per al Servei de repartiment serà d’un màxim
de 8kg i un volum entre 1,5 i 2 m3.

A

- El repartiment es donarà a terme dintre del terme municipal de Sant Joan Despí

sol·licitud corresponent, l’establiment de restauració rebrà i conservarà la confirmació
d’adhesió corresponent.

- L’Ajuntament de Sant Joan Despí, es reserva el dret d’anul·lar o ampliar els Vals
Commerce and Delivery.
- Excepcionalment, es podran sol·licitar 20 mes,
disponibilitat de Vals.

prèvia comprovació de l’ús i de la
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- Es podran trametre tantes sol·licituds de Vals Delivery fins esgotar el màxim de
vals establerts, sempre i quan s’hagin exhaurit els anteriors, amb un màxim de
40 vals Delivery.

Pàg. 10-11

- Cada establiment comercial, pot sol·licitar un màxim de 20 Vals Delivery

A

- L’establiment de restauració adherit es compromet a posar, en zona visible, la
identificació/cartell que li serà entregat conforme participa en la campanya.

- Qualsevol incidència relacionada amb el repartiment de productes serà responsabilitat
de l’empresa de repartiment i comunicada pels canals adients a la mateixa.
- Cada servei Delivery haurà d’estar identificat amb la corresponent enganxina lliurada
a tal efecte. D’aquesta manera es podrà evidenciar la traçabilitat de l’enviament

Article 17. Publicitat
L’Ajuntament de Sant Joan Despí publicarà les subvencions aprovades a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), al Tauler d’edictes i a la web municipal, al
Butlletí oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant el
termini màxim de 20 dies tal i com estableix l’article 124.2 del ROAS.
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- En el suposat cas que l’establiment de restauració cesi la seva activitat mentre
encara està
en vigor la Campanya, haurà de comunicar-ho al Departament de
Comerç de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Els horaris de recollida i repartiment, seran tots els dies de l’any de 12.30 a 15:30 i
de 19.30 a 22.30. Exceptuant festivitats locals, autonòmiques o estatals.

B

- Els horaris de sol·licitud del servei per part dels establiments de restauració a
domicili, seran tots els dies de l’any de 12 a 15 hores i de 19.00 a 22.00 hores
L’establiment de restauració haurà d’informar convenientment als clients dels horaris
de repartiment a domicili

CVE 202110146025

- El repartiment es donarà dintre del terme municipal de Sant Joan Despí

Article 18. Protecció de dades

https://bop.diba.cat
Pàg. 11-11

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades
personals.Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders
públics, compliment d’obligació legal.
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí.
Finalitat
del tractament: Campanya de dinamització comercial. Exercici de drets dels
interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i
d’oposició al tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana: Camí del Mig, 9.
08970 Sant Joan Despí.
Informació addicional:ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web
www.sjdespi.cat – Protecció de dades.

A

D’acord amb Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals:

Signatura

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Mª Belén García Criado
Primera Tinenta d'Alcalde
Presidenta de l’Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient,
Planejament urbanístic, sostenibilitat ambiental, mobilitat i habitatge
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