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• Dilluns de 9-18h
• De dimarts a divendres de 9-15h
Només s’atendrà de forma presencial amb cita prèvia. Cal demanar la cita prèvia al
telèfon 010, al 938782301, a l’App Viu Manresa o a www.manresa.cat
El que es fa públic per a coneixement general.
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El text del reglament es podrà consultar durant el període d’informació pública a la web
municipal: www.manresa.cat/web/anuncis/ i presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(Plaça Major núm. 1, planta baixa), en l’horari següent:

Data 13-10-2020

Així mateix va acordar sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Reglament
d’ús de les dades personals i dels sistemes d’informació, per un termini de trenta dies, a fi
que es puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació
pública començarà l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. En el
mateix acord es disposa que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, tal i
com estableix l’article 178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 24 de setembre de 2020, va adoptar,
entre d’altres, l’acord relatiu a aprovar inicialment el Reglament d’ús de les dades
personals i dels sistemes d’informació.
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ANUNCI SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ÚS DE LES DADES
PERSONALS I DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ

