
 
ANNEX 

DECLARACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ 
O D’ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA 

Nom: Fundació Germà Tomàs Canet NIF: G59088120 

Representant: Anna M. Prats Malràs Càrrec: Directora 

Adreça: Sant Benito Menni, 2. Sant Boi de Llobregat 

Contacte (telèfon/correu electrònic): fundacio@tomascanet.com 

ACTUACIÓ SUBVENCIONADA 

Identificació de l’actuació: PROJECTE MOSAIC 

Import de la subvenció: Resolució de l’atorgament: 

 
En /na Anna M. Prats Malràs, com a Directora, en compliment de l’article 15.2 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
formulo la següent  
 
DECLARACIÓ: 

☐ Que no es perceben retribucions per part dels òrgans de direcció o administració. 
 

☐ Que la/les persones que integra/en els òrgans de direcció o administració perceben les 
retribucions següents amb càrrec al pressupost de l’entitat: 

Nom de l’òrgan /càrrec:  Comitè Direcció Retribucions brutes (€) 
152.820,39€ anuals 

Nom de l’òrgan /càrrec Retribucions brutes (€) 
(opció: mensuals /anuals) 

Nom de l’òrgan /càrrec Retribucions brutes (€) 
(opció: mensuals /anuals) 

☐  Que sóc coneixedor que aquestes dades han de ser objecte de publicitat en el termes que 
disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

Data: 21 d’octubre de 2020 

El/la declarant, 
 
 
Signatura 

 
De conformitat amb la legislació de protecció de dades, us informem el següent: 

Responsable del  
tractament 

Ajuntament de Manresa 
Plaça Major, 1   08241 Manresa 
Tel. 93 878 23 00   
www.manresa.cat 

Finalitat del tractament Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals 

Drets de les persones 
interessades  

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-
vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra 
sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament. 

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades a www.manresa.cat/lpd 
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