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Introducció

Els Premis europeus del sector públic (EPSA) (www.epsa2009.eu) reuneixen als millors i més eficients i
innovadors actors del sector públic europeu. L'objectiu d'EPSA, com a primera plataforma europea per a
l'aprenentatge de l'administració pública, és fer que totes aquestes experiències tan valuoses estiguin
disponibles i siguin utilitzables i transparents. Després d'un llarg procés d'avaluació i durant un espectacular
esdeveniment d'alt nivell a Maastricht, l'Institut Europeu d'Administració Pública (EIPA) va lliurar els Premis
europeus del sector públic 2009 el passat novembre en 4 categories diferents:

     e-Bourgogne (França): Plataforma regional per a e-serveis relacionada amb un sistema online d'estalvi de
temps i diners que facilita a les empreses l'accés als mercats públics. Aquest projecte tan innovador que ha
demostrat que les empreses poden estalviar temps i diners va guanyar el primer premi dintre dela categoria
Millorade la prestació de servei públic

     El Cologne Participatory Budget  (Alemanya) obtingué el primer premi dintre dela categoria Implicació
ciutadana. Aquest projecte donava la oportunitat als ciutadans de participar a l' elaboració del pressupost
municipal mitjançant l'establiment d'una e-plataforma centrant-se en tres aspectes: àrees de joc, carrers i
esports. Mitjançant aquest nou mètode, es va crear una nova cultura de participació basada en la
transparència i la capacitat d'activar a grans i diferents grups objectius en aquest camp.

     El guanyador de la tercera categoria, Noves Formes de treball mitjançant partenariat, és el projecte
Oldham Local Strategic Partnership  (Regne Unit). Aquest projecte té com a objectiu construir una
associació formada per òrgans estatutaris, agències del sector terciari i el sector privat amb l'objectiu a llarg
termini de reactivar l'economia local en decadència. Per a aconseguir la seva finalitat augmentaran el nivell
de les aspiracions locals i tractaran les tensions ètniques subjacents, les quals han millorat més enllà de la
seva obligació estatutària de cooperar.

     A la quarta categoria, Lideratge i Gestió del canvi, el guanyador va ser el projecte sobre Management in
Sant Cugat City Hall (Spain) - Budgeting the Strategy . La cultura tradicional de despeses d'aquest
municipi ha canviat vers una cultura de costos mitjançant contractes entre polítics i directors del sector
públic (PACTE). Aquest projecte va aconseguir que tant els polítics com els directors del sector públic
pensessin de la mateixa manera i busquessin els mateixos valors per a aconseguir així millors polítiques.



Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat del Vallès, que juntament amb amb Cerdanyola i Rubí conformen el Catalonia Innovation Triangle
(CiT), és una de les zones amb el creixement econòmic més important a l’àrea de Barcelona. És una ciutat
amb una alta qualitat de vida, la qual atreu a moltes famílies joves i on aproximadament el 40% dels residents
té un títol universitari i més d’un 80% de cases tenen connexió a Internet. Algunes empreses líders o centres
europeus han establert allà les seves seus.

El seminari

És a la localització de l'últim projecte premiat Sant Cugat, on tindrà lloc el 1 er EPSA 2009 Know-ledge Transfer
Workshop on es presentaran, compartiran, premiaran i enfondiran les bones pràctiques d'EPSA.

Objectius:
• Promoure el intercanvi de les millors pràctiques europees en matèria de millora de les administracions

públiques
• Establir contactes, construir una comunitat per a activitats o cooperacions futures.

Grup objectiu:
Tots els nivells de les administracions públiques europees que vulguin assolir una excel·lència pública gràcies
a la seva reforma i als seus esforços per a modernitzar-se.

Metodologia:
L'activitat estarà formada per presentacions, xerrades, revisions i resums del procés d'avaluació d'EPSA. Els
participants rebran els estudis de casos sencers dels guanyadors i nominats als premis EPSA 2009 així com
una mostra de les publicacions oficials EPSA 2009 (catàleg del projecte i informe d'investigació). A més, els
participants tindran la oportunitat d'aprendre a partir de l'avaluació d'EPSA quins són els punts dèbils i forts
dels projectes guanyadors (Evaluation Summary Notes). També es comptarà amb les opinions de científics i
altres participants sobre els projectes i la temàtica dels mateixos augmentant així l'aprenentatge dels
assistents.



PROGRAMA

Dimecres, 27 d’octubre de 2010

L’arribada dels participants tindrà lloc dimarts a la tarda o el mateix dimecres al matí.
Lloc: Ajuntament de Sant Cugat

10.30 Obertura oficial i benvinguda als participants.
Lluis Recoder, Alcalde de Sant Cugat
Lloc: ESADECreapolis

11.00 Inscripció i repartiment de material

Premis europeus del sector públic (EPSA)

11.30 Introducció al programa. Objectius i metodologia.
Alexander Heichlinger, Director dels Premis europeus del sector públic (EPSA), Expert, EIPA-Centre
Europeu de Regions (EIPA-CER) Barcelona (ES)
Jordi Joly i Lena, Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat (ES)

11.45 Innovació al Sector Públic com a prerequisit per a l'europeïtzació de regions i ciutats
Seppo Määttä, Director executiu i soci, Talent Haus Partner Group (FI)

12.45 Resum d'EPSA 2009: Procés, pautes i resultats clau
Alexander Heichlinger

13.15 Sessió de preguntes i respostes

13.30 Dinar

I. EPSA 2009 Categoria IV – Lideratge i Gestió del canvi.
Nominats, avaluació, pautes i tendències

15.00 Canvi cultural i organitzatiu a la corrent dominant de l'apropament metaètic
Pierre-Alain Raemy, Comandant substitut dela Policia Municipalde Lausanne (CH)

15.40 De la burocràcia a la prestació de serveis  - El (nou) servei d'immigració danès
Morten Bo Laursen, Cap del Servei d'immigració danès. Ministeri de refugiats, immigració i
integració. Copenhagen (DK)

16.20 Pausa - cafè

16.40 Gender Mainstreaming happens in a town!
Priska Pschaid, funcionària de l’Ajuntament de Graz (AT)

17.20 Opinió i justificació dels avaluadors EPSA: Avaluació executiva i resum dels projectes dels  nominats

Stefan Friedrichs, Soci gerent, de Public One & Governance Consulting, Berlin (DE)

17.45 Fi del primer dia

18.00 Visita guiada a peu



Dijous, 28 d’octubre de 2010

II. Aprendre dels millors – Guanyadors EPSA 2009

09.30 Tema I: Regional Platform of e-Services for all - e-Bourgogne
Louis-François Fléri, Director del Grup d'Interès Públic (GIP) e-Bourgogne (FR)

10.10 Tema II: Cologne Participatory Budget
Ute Stölzle, personal del projecte e-Government, Ciutat de Colònia (DE)

10.50 Tema III: The Oldham Partnership
John Eley, Assistent del director executiu. Ajuntament d'Oldham (UK)

11.30 Opinió dels avaluadors: Avaluació executiva i resum dels projectes guanyadors
Tore Chr. Malterud, expert principal EPSA a la cataegoria de l’EPSA, “Millora de la prestació del
servei públic”, expert senior i cap de la unitat europea d’administració pública, EIPA (NL)

11.45 Pausa - cafè

12.10 Tema IV: Management in Sant Cugat City Hall - Budgeting the Strategy: A New Deal Between Political
Management and Politic Leadership

Lluis Recoder, Alcalde, iJordi Jolyi Lena, Tinent d'Alcalde d'Economia. Ajuntament de Sant Cugat
(ES)

12.50 Clausura del seminari

Fòrum Empresarial Santcugatribuna (opcional)

“Quality of Life – An EU 2020 Imperative:
What Development Model for the next decade”

Dr Margha Pröhl
Directora general del Institut Europeu d’Administració Pública

Aquesta sessió del fòrum, promogut per l’Ajuntament i l’associació Sant Cugat Empresarial i que farà la
número 30, estarà directament relacionada amb el contingut del seminari. El fòrum empresarial
Santcugatribuna aplega cinc vegades l’any més de 300 empresaris i executius per compartir relacions i
coneixements provinents d’empreses com Banc Sabadell, Sharp, hp, Catalana Occident, Ferrer Internacional,
Boehringer Ingelheim, i moltes altres.

13.00 Aperitiu relacional
14.00 Dinar formal
15.00 Ponència i intervencions
16.00 Cloenda



Informació general

Lloc de celebració
ESADECreapolis

Avda. De la Torre Blanca, 57 08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 567 66 80

www.esadecreapolis.com

Idiomes de treball
Anglès, castellà i català amb traducció simultània. El seminari serà en anglès amb traducció simultània al castellà i al
català. La traducció simultània es realitzarà amb la condició de que hi hagi un mínim de participants que ho
desitgin. Demanem si us plau que indiquin el seu idioma de preferència en el formulari d'inscripció.

Més Informació sobre el seminari i sobre EIPA
Institut Europeu d'Administració Pública - Centro Europeo de Regiones (IEAP-CER)
Marta Gràcia, Organitzadora de Programes, m.gracia@eipa.eu
C/ Girona, 20 - 08010 Barcelona (ES). Tel.: + 34/ 93 567 24 07; Fax.: +34/ 93 567 23 99;

L’allotjament i despeses de viatge aniran a càrrec del participant o de la seva institució o administració.

Hotels de Sant Cugat (10 km de Barcelona)

HOTEL SANT CUGAT H&R ****
(a 5 minuts a peu de la seu del seminari).
C/ Cesar Martinell, 2
08190 – Sant Cugat
www.hotel-santcugat.com

QGAT HOTEL – Sant Cugat ****
(10 minuts en cotxe de la seu del seminari)
Via Augusta, 51.
93 544 19 22
www.qgathotel.com

NOVOTEL Sant Cugat ****
(10 minuts en cotxe de la seu del seminari. Fàcil
connexió per tren FGC)
Pça. Xavier Cugat, 1.

93/5894141
H1167@accor.com

Holiday Inn Express Sant Cugat ***
(10 minuts en cotxe de la seu del seminari)
Cami de Can Fatjó dels Urons, S/N, Cerdanyola
902 875 730 - 93 589 41 41
www.holidayinn.com

H2 Sant Cugat ***
(10 minuts en cotxe de la seu del seminari)
C/ Vic 19, Sant Cugat del Vallès
93 589 06 05
santcugat@hoteles2.com
www.hoteles2.com



Nom i cognoms

Càrrec actual i organisme

Idiomes de treball

Telèfon

E-mail

Assistència opcional al fòrum Santcugatribuna

Nom de la Institució

Departament

Adreça, C.P.

Municipi

NIF

Inscripcions

Formulari

Dades de facturació

DATA LÍMIT INSCRIPCIONS: 15 D'OCTUBRE.  PLACES LIMITADES

Drets d'inscripció: € 210 (+18% IVA = 247,80€).
Inclou la participació en el seminari, documentació (incloent el paquet complert dels dossiers EPSA), cafè en les
pauses i un dinar en restaurant (per determinar). NO INCLOU: Desplaçaments, allotjament...
Amb Santcugatribuna: € 310 (+18% IVA = 365,80€)

FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancaria al C/C del Institut de Gestió estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI) de l'Ajuntament
de Sant Cugat: 2100 2896 16 0200169007.
• És necessari fer constar el nom del participant i la referència “EPSA WORKSHOP”.
• El pagament: s'haurà de realitzar una vegada s'hagi confirmat la inscripció i sempre abans del 15 d'octubre de 2010.
• En cas d'anul·lació després de la data límit d'inscripció, i de no nominar a altre participant, les despeses de cancel·lació seran de 15€.

MÉS INFORMACIÓ
Begoña Rodríguez Gil begonarodriguez@santcugat.cat; Sílvia Vilavella silviavilavella@santcugat.cat. Departament de Promoció
Econòmica, Ajuntament de Sant Cugat. 93 565 70 00

PROTECCIÓ DE DADES
Pel fet que vostè accedeix, consent expressament que les seves dades de caràcter personal siguin incloses en un fitxer
automatitzat propietat de L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT, finalitat del qual és oferir-li els serveis que està sol·licitant.
L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT, amb el número de NIF. P-0820400 J, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per evitar la seva alteració i pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzats, amb què es compleix amb el que
estableix el Reial Decret 994/1999 que s'escau en el Reglament de Mesures de Seguretat.
Si ha remés un email i desitja eliminar la seva adreça de correu de la nostra Base de Dades, escrigui'ns un email a
atenciociutadana@santcugat.cat, indicant a l'assumpte ESBORRAR i la seva adreça serà donada de baixa.
Si desitja rebre informació addicional o exercir qualsevol dels seus drets pot fer arribar un email a atenciociutadana@santcugat.
cat
Segons la LSSI-CE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) i la vigent Ley Orgánica 15
13/12/1999 de Protección de Datos Espanyola pot exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves
dades personals dirigint-se al responsable de fitxer: L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1,
08172 Sant Cugat del Vallès.


SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)
27 - 28 D’OCTUBRE DE 2010
Introducció
Els Premis europeus del sector públic (EPSA) (www.epsa2009.eu) reuneixen als millors i més eficients i innovadors actors del sector públic europeu. L'objectiu d'EPSA, com a primera plataforma europea per a l'aprenentatge de l'administració pública, és fer que totes aquestes experiències tan valuoses estiguin disponibles i siguin utilitzables i transparents. Després d'un llarg procés d'avaluació i durant un espectacular esdeveniment d'alt nivell a Maastricht, l'Institut Europeu d'Administració Pública (EIPA) va lliurar els Premis europeus del sector públic 2009 el passat novembre en 4 categories diferents:
     e-Bourgogne (França): Plataforma regional per a e-serveis relacionada amb un sistema online d'estalvi de temps i diners que facilita a les empreses l'accés als mercats públics. Aquest projecte tan innovador que ha demostrat que les empreses poden estalviar temps i diners va guanyar el primer premi dintre dela categoria Millorade la prestació de servei públic 
     El Cologne Participatory Budget (Alemanya) obtingué el primer premi dintre dela categoria Implicació ciutadana. Aquest projecte donava la oportunitat als ciutadans de participar a l' elaboració del pressupost municipal mitjançant l'establiment d'una e-plataforma centrant-se en tres aspectes: àrees de joc, carrers i esports. Mitjançant aquest nou mètode, es va crear una nova cultura de participació basada en la transparència i la capacitat d'activar a grans i diferents grups objectius en aquest camp.
     El guanyador de la tercera categoria, Noves Formes de treball mitjançant partenariat, és el projecte Oldham Local Strategic Partnership (Regne Unit). Aquest projecte té com a objectiu construir una associació formada per òrgans estatutaris, agències del sector terciari i el sector privat amb l'objectiu a llarg termini de reactivar l'economia local en decadència. Per a aconseguir la seva finalitat augmentaran el nivell de les aspiracions locals i tractaran les tensions ètniques subjacents, les quals han millorat més enllà de la seva obligació estatutària de cooperar. 
     A la quarta categoria, Lideratge i Gestió del canvi, el guanyador va ser el projecte sobre Management in Sant Cugat City Hall (Spain) - Budgeting the Strategy. La cultura tradicional de despeses d'aquest municipi ha canviat vers una cultura de costos mitjançant contractes entre polítics i directors del sector públic (PACTE). Aquest projecte va aconseguir que tant els polítics com els directors del sector públic pensessin de la mateixa manera i busquessin els mateixos valors per a aconseguir així millors polítiques.
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat del Vallès, que juntament amb amb Cerdanyola i Rubí conformen el Catalonia Innovation Triangle (CiT), és una de les zones amb el creixement econòmic més important a l’àrea de Barcelona. És una ciutat amb una alta qualitat de vida, la qual atreu a moltes famílies joves i on aproximadament el 40% dels residents té un títol universitari i més d’un 80% de cases tenen connexió a Internet. Algunes empreses líders o centres europeus han establert allà les seves seus. 
El seminari
És a la localització de l'últim projecte premiat Sant Cugat, on tindrà lloc el 1er EPSA 2009 Know-ledge Transfer Workshop on es presentaran, compartiran, premiaran i enfondiran les bones pràctiques d'EPSA.
Objectius:
·         Promoure el intercanvi de les millors pràctiques europees en matèria de millora de les administracions públiques
·         Establir contactes, construir una comunitat per a activitats o cooperacions futures. 
Grup objectiu:
Tots els nivells de les administracions públiques europees que vulguin assolir una excel·lència pública gràcies a la seva reforma i als seus esforços per a modernitzar-se. 
Metodologia:
L'activitat estarà formada per presentacions, xerrades, revisions i resums del procés d'avaluació d'EPSA. Els participants rebran els estudis de casos sencers dels guanyadors i nominats als premis EPSA 2009 així com una mostra de les publicacions oficials EPSA 2009 (catàleg del projecte i informe d'investigació). A més, els participants tindran la oportunitat d'aprendre a partir de l'avaluació d'EPSA quins són els punts dèbils i forts dels projectes guanyadors (Evaluation Summary Notes). També es comptarà amb les opinions de científics i altres participants sobre els projectes i la temàtica dels mateixos augmentant així l'aprenentatge dels assistents.
PROGRAMA
Dimecres, 27 d’octubre de 2010
L’arribada dels participants tindrà lloc dimarts a la tarda o el mateix dimecres al matí.
Lloc: Ajuntament de Sant Cugat
10.30 Obertura oficial i benvinguda als participants.
Lluis Recoder, Alcalde de Sant Cugat
Lloc: ESADECreapolis
11.00 Inscripció i repartiment de material
Premis europeus del sector públic (EPSA)
11.30 Introducció al programa. Objectius i metodologia.
Alexander Heichlinger, Director dels Premis europeus del sector públic (EPSA), Expert, EIPA-Centre Europeu de Regions (EIPA-CER) Barcelona (ES)
Jordi Joly i Lena, Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat (ES)
11.45 Innovació al Sector Públic com a prerequisit per a l'europeïtzació de regions i ciutats
Seppo Määttä, Director executiu i soci, Talent Haus Partner Group (FI)
12.45 Resum d'EPSA 2009: Procés, pautes i resultats clau
Alexander Heichlinger
13.15 Sessió de preguntes i respostes
13.30 Dinar
I. EPSA 2009 Categoria IV – Lideratge i Gestió del canvi.
Nominats, avaluació, pautes i tendències
15.00 Canvi cultural i organitzatiu a la corrent dominant de l'apropament metaètic
Pierre-Alain Raemy, Comandant substitut dela Policia Municipalde Lausanne (CH)
15.40 De la burocràcia a la prestació de serveis  - El (nou) servei d'immigració danès
Morten Bo Laursen, Cap del Servei d'immigració danès. Ministeri de refugiats, immigració i integració. Copenhagen (DK)
16.20 Pausa - cafè
16.40 Gender Mainstreaming happens in a town!  
Priska Pschaid, funcionària de l’Ajuntament de Graz (AT)
17.20 Opinió i justificació dels avaluadors EPSA: Avaluació executiva i resum dels projectes dels  nominats 
Stefan Friedrichs, Soci gerent, de Public One & Governance Consulting, Berlin (DE)
17.45 Fi del primer dia
18.00 Visita guiada a peu
Dijous, 28 d’octubre de 2010
II. Aprendre dels millors – Guanyadors EPSA 2009
09.30 Tema I: Regional Platform of e-Services for all - e-Bourgogne
Louis-François Fléri, Director del Grup d'Interès Públic (GIP) e-Bourgogne (FR)
10.10 Tema II: Cologne Participatory Budget
Ute Stölzle, personal del projecte e-Government, Ciutat de Colònia (DE)
10.50 Tema III: The Oldham Partnership
John Eley, Assistent del director executiu. Ajuntament d'Oldham (UK)
11.30 Opinió dels avaluadors: Avaluació executiva i resum dels projectes guanyadors
Tore Chr. Malterud, expert principal EPSA a la cataegoria de l’EPSA, “Millora de la prestació del servei públic”, expert senior i cap de la unitat europea d’administració pública, EIPA (NL)
11.45 Pausa - cafè
12.10 Tema IV: Management in Sant Cugat City Hall - Budgeting the Strategy: A New Deal Between Political Management and Politic Leadership
Lluis Recoder, Alcalde, iJordi Jolyi Lena, Tinent d'Alcalde d'Economia. Ajuntament de Sant Cugat (ES)
12.50 Clausura del seminari
Fòrum Empresarial Santcugatribuna (opcional)
“Quality of Life – An EU 2020 Imperative: 
What Development Model for the next decade” 
Dr Margha Pröhl
Directora general del Institut Europeu d’Administració Pública
Aquesta sessió del fòrum, promogut per l’Ajuntament i l’associació Sant Cugat Empresarial i que farà la número 30, estarà directament relacionada amb el contingut del seminari. El fòrum empresarial Santcugatribuna aplega cinc vegades l’any més de 300 empresaris i executius per compartir relacions i coneixements provinents d’empreses com Banc Sabadell, Sharp, hp, Catalana Occident, Ferrer Internacional, Boehringer Ingelheim, i moltes altres. 
13.00 Aperitiu relacional
14.00 Dinar formal
15.00 Ponència i intervencions
16.00 Cloenda
Informació general
Lloc de celebració
ESADECreapolis
Avda. De la Torre Blanca, 57 08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 567 66 80
www.esadecreapolis.com
Idiomes de treball
Anglès, castellà i català amb traducció simultània. El seminari serà en anglès amb traducció simultània al castellà i al català. La traducció simultània es realitzarà amb la condició de que hi hagi un mínim de participants que ho desitgin. Demanem si us plau que indiquin el seu idioma de preferència en el formulari d'inscripció.
Més Informació sobre el seminari i sobre EIPA
Institut Europeu d'Administració Pública - Centro Europeo de Regiones (IEAP-CER)
Marta Gràcia, Organitzadora de Programes, m.gracia@eipa.eu
C/ Girona, 20 - 08010 Barcelona (ES). Tel.: + 34/ 93 567 24 07; Fax.: +34/ 93 567 23 99;
L’allotjament i despeses de viatge aniran a càrrec del participant o de la seva institució o administració.
Hotels de Sant Cugat (10 km de Barcelona)
HOTEL SANT CUGAT H&R **** 
(a 5 minuts a peu de la seu del seminari).
C/ Cesar Martinell, 2
08190 – Sant Cugat
www.hotel-santcugat.com 
QGAT HOTEL – Sant Cugat **** 
(10 minuts en cotxe de la seu del seminari)
Via Augusta, 51.
93 544 19 22
www.qgathotel.com 
NOVOTEL Sant Cugat ****
(10 minuts en cotxe de la seu del seminari. Fàcil connexió per tren FGC)
Pça. Xavier Cugat, 1. 
93/5894141 
H1167@accor.com 
Holiday Inn Express Sant Cugat ***
(10 minuts en cotxe de la seu del seminari)
Cami de Can Fatjó dels Urons, S/N, Cerdanyola
902 875 730 - 93 589 41 41 
www.holidayinn.com
H2 Sant Cugat ***
(10 minuts en cotxe de la seu del seminari)
C/ Vic 19, Sant Cugat del Vallès
93 589 06 05 
santcugat@hoteles2.com 
www.hoteles2.com
Nom i cognoms
Càrrec actual i organisme
Idiomes de treball
Telèfon
E-mail
Assistència opcional al fòrum Santcugatribuna
Nom de la Institució
Departament
Adreça, C.P.
Municipi
NIF
Inscripcions
Formulari
Dades de facturació
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS: 15 D'OCTUBRE.  PLACES LIMITADES
Drets d'inscripció: € 210 (+18% IVA = 247,80€). 
Inclou la participació en el seminari, documentació (incloent el paquet complert dels dossiers EPSA), cafè en les pauses i un dinar en restaurant (per determinar). NO INCLOU: Desplaçaments, allotjament... 
Amb Santcugatribuna: € 310 (+18% IVA = 365,80€)
FORMA DE PAGAMENT 
Transferència bancaria al C/C del Institut de Gestió estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI) de l'Ajuntament de Sant Cugat: 2100 2896 16 0200169007. 
·         És necessari fer constar el nom del participant i la referència “EPSA WORKSHOP”. 
·         El pagament: s'haurà de realitzar una vegada s'hagi confirmat la inscripció i sempre abans del 15 d'octubre de 2010. 
·         En cas d'anul·lació després de la data límit d'inscripció, i de no nominar a altre participant, les despeses de cancel·lació seran de 15€. 
MÉS INFORMACIÓ 
Begoña Rodríguez Gil begonarodriguez@santcugat.cat; Sílvia Vilavella silviavilavella@santcugat.cat. Departament de Promoció Econòmica, Ajuntament de Sant Cugat. 93 565 70 00
PROTECCIÓ DE DADES
Pel fet que vostè accedeix, consent expressament que les seves dades de caràcter personal siguin incloses en un fitxer automatitzat propietat de L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT, finalitat del qual és oferir-li els serveis que està sol·licitant. L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT, amb el número de NIF. P-0820400 J, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració i pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzats, amb què es compleix amb el que estableix el Reial Decret 994/1999 que s'escau en el Reglament de Mesures de Seguretat. 
Si ha remés un email i desitja eliminar la seva adreça de correu de la nostra Base de Dades, escrigui'ns un email a atenciociutadana@santcugat.cat, indicant a l'assumpte ESBORRAR i la seva adreça serà donada de baixa. 
Si desitja rebre informació addicional o exercir qualsevol dels seus drets pot fer arribar un email a atenciociutadana@santcugat.cat 
Segons la LSSI-CE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) i la vigent Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos Espanyola pot exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals dirigint-se al responsable de fitxer: L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès.
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