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Dades d'identificació del tràmit(mostrar per fer proves)
Registre de convenis: Tramesa de convenis i encàrrecs de gestió
Dades generals
Prorrogable
Publicar
Vigent
Matèria
Descripció
Organismes signants per part dels ens locals
Organisme
Depèn d'algun organisme?
Any
Despesa
Organismes signants per part de la Generalitat
Organisme
Depèn d'algun organisme?
Any
Despesa
Altres signants
Organisme
Depèn d'algun organisme?
Any
Despesa
Despesa total
Òrgans de gestió
Observacions
Persona (tècnic/a o administratiu/iva) de contacte
Documentació annexa
Protecció de dades
Faig constar que la informació facilitada en aquest document és veraç i que la documentació que s’hi adjunta concorda i reprodueix fidelment l’original, que està custodiada en aquesta institució, així com que la documentació esmentada ha estat revisada i, si escau, tractada de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, per a la seva publicació en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació.
Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament Registre de convenis Responsable del tractament: Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament. Departament de la Presidència. Finalitat: inscripció en el registre públic de convenis de col·laboració signats entre la Generalitat de Catalunya i els ens esmentats en el Decret 52/2005, de 5 d'abril, de creació i regulació del registre, modificat pel Decret 322/2006, de 22 d'agost i en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió, oposició o la limitació del tractament quan sigui procedent. Procediment per exercir els vostres drets a la pàgina web del Departament de la Presidència. Informació addicional.
Signat: El/La secretari/ària - interventor/a - responsable de l’ens o persona en qui aquest/a delegui.
, 
de/d' 
de 
Xxx yyy zzz
Instruccions i passos a seguir per emplenar el formulari
Per tal d'emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud és imprescindible disposar com a mínim d'Adobe Reader 9.1 o posteriors per tenir un rendiment apropiat del formulari. Aquest programari es pot descarregar gratuïtament des de l'adreça "http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/".
Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:
Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF. El botó “Valida" us indicarà els errors i/o els camps que us manquen per completar.
La marca d'aigua amb el text ESBORRANY apareix al marge esquerre del formulari a mesura que l'empleneu i/o el modifiqueu.
Quan el formulari estigui correctament emplenat i validat, la marca d'aigua amb el text ESBORRANY canviarà pel text VALIDAT.
Pas 2. Per completar el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari següent degudament omplert mitjançant l’EACAT i seguint les instruccions d’enviament que trobareu a l’apartat “Com es fa” del tràmit corresponent. Cal que el formulari estigui signat electrònicament.
  
Recordeu que la vostra sol·licitud només serà vàlida si heu realitzat l'annexió d’aquest document il'heu tramés amb signatura electrònica i validat, moment en el qual es produirà el corresponentassentament de sortida en el vostre registre electrònic i entrada al registre d'entrada de l'ens destinatari. 
Opcions complementàries:
Si desitgeu esborrar tots els camps introduïts, cal prémer el botó “Neteja”.
Si desitgeu comprovar que el formulari està correctament emplenat, cal prémer el botó “Valida”.
Si desitgeu imprimir el formulari, cal prémer el botó “Imprimeix”. 
Aquesta impressió no serà vàlida per a la seva presentació en format paper. Només són vàlides les sol·licituds presentades de forma telemàtica a través de l'EACAT. 
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Per tal d'emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud és imprescindible disposar com a mínim d'Adobe Reader 9.1 o posteriors per tenir un rendiment apropiat del formulari. Aquest programari es pot descarregar gratuïtament des de l'adreça "http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/".
Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:
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Quan el formulari estigui correctament emplenat i validat, la marca d'aigua amb el text ESBORRANY canviarà pel text VALIDAT.
Pas 2. Per completar el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari següent degudament omplert, validat i signat, prement el botó "Envia" o a través de l'opció "Oficina de registre" que trobareu a EACAT.
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