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El CAE i l’Ajuntament de Manresa informaran a les 
entitats sobre la Llei de la Transparència 

 
 

El CAE i l’Ajuntament de Manresa han programat una sessió informativa sobre  La Llei de la 
Transparència adreçada a les associacions. Es farà el dimecres, 11 de maig, a les 7 de la tarda, al 

Centre Cultural El Casino. 
 

 
El CAE i l’Ajuntament de Manresa han programat una sessió informativa sobre l’aplicació de la Llei de la 
Transparència adreçada a les associacions de la ciutat i de la comarca. La sessió es farà el dimecres, 11 de 
maig, a les 7 de la tarda, al Centre Cultural El Casino.  
 
A la sessió s’explicarà quines entitats estan obligades a complir aquesta llei i quines són les obligacions que 
estableix, es visualitzarà com algunes entitats ho estan fent i es donaran recursos i orientacions pràctiques. 
  
Aquesta és la quarta sessió informativa d’un cicle formatiu per a les associacions que El CAE i l’Ajuntament 
de Manresa han programat amb la finalitat de posar-les al dia dels darrers canvis normatius i fiscals que les 
afecten i donar-los eines que permetin millorar el seu funcionament. La darrera sessió es farà el dia 18 de 
maig sobre Aplicacions en línia pel dia a dia de les entitats. 
  
Totes les sessions es faran al Centre Cultural el Casino, a les 7 de la tarda. La participació és gratuïta, però 
és imprescindible fer prèviament la inscripció al CAE. Les inscripcions es poden fer presencialment, de 
dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí i de 4 a 7 de la tarda o bé a través del web del CAE: www.cae.cat. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Si voleu ampliar aquesta informació us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres. 
Nasi Muncunill 
El CAE.  
Tel. 93 872 57 89 
nasi@cae.cat 

La Llei de la Transparència estableix 
determinades obligacions per a les entitats, 
en funció del volum econòmic de les 
subvencions que reben. 


