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En data 02/03/2020 i hora 09:32:21 ha estat presentat en I'oficina 0098 la documentació a nom de
DISODADO TOLEDANO - Barcelona i destinada a Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Pg. del Taulat, 266-270 - 08019 Barcelona (Barcelonés).
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L'assumpte de la documentació que s'ha presentat és SOL.LlCITUD D' ACCÉS A LA INFORMACIÓ
PÚBLICA i el número d'assentament d'entrada que li correspon és 0098/1542/2020.

Relació de documents presentats:
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Descripció

Tipus de Document
Presentat

Tipus de Document
Incorporat

Sol.licitud

. Original en paper

. Cópia auténtica (Codi
segur de verificaci6:
00271 EAW9J7PJ~~ROVE
01 GI1 OEWML4JE

* Quan el format incorporat sigui Copia auténtica podeu verificar la integritat d'aquest document a la
seu electrónica, en I'adreya http://csv .gencat.cat.

Barcelona, 02/03/2020
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Oficina de registre: 0098 - Departament de la Presidéncia
Adreya : C. Sant Honorat, 1-3 - 08002 Barcelona (Barcelonés)
Identlflcacl6 del tractament : Registre d'enlrada i sortida de documents.
Responsabl~ del tractament: D irecci6 General d'Atencl6 Ciutadana .
Flnalltat del tractament : Recollir la informac i6 qu e D.credit a la presentaci6 de documents davant d e l'Administraci6 pública, aixl com la informaci6
qu e ac redita ¡'ex pe dlcl6 de documents adreyats a la ciutadan ia. Legltlmacl6: Exercici de poders públlcs.
Persones destlnatarles: Es preveuen comunicacions de dades a institucions i organismes de carécter oficial i administracions publiques. Les
dade s tamhé es comunicaran als en c arregats de tractame nt qu P. proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.
Orets de les persones Interessades: Sol·licitar I'accés. rectlflcaci6 o supressl6 de tes dades. i la limitaciO o oposici6 al tractament.
(httl> ; lI~on . cat/rcgPD?) Informacl6 addlclonal: Pod eu accedir a '·adre¡ya h t tp : //~e'' . catJDPD

Ooc.orlglnal signat per:
Adminístració electronica de la
Generalttat de Catalunya
0210312020

Document electrónic garantit amb signatura electrónica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a I'adrec;:a web csv.gencal.cat

Original electrónic / Cópia electrónica auténtica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ
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Data creaci6 cópia :
02103/202009:34:19
Data caducitat cópia:
02103/2023 00:00:00
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DESCRIPClÓ DETALLADA
LA SOl-UCITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBUCA
Al
DEPARTAMENT DE TREBAll, AFERS SOCIAlS I FAMíUES, REGISTRADA El 2 DE MAR(; 2020

aplicació de la Llei 19/2014, del 29

transparencia,

a la

pública ¡ bon govern

Sol·licitem:

la informació pública de la data i

re del

conclusions i acords adoptats en

com
la

la documentació i informació facilitada, així
reunions

de Ciutadania, posteriors a la reunió
uesta sol-licitud, segons el

termini més breu possible.

2 mar~ 20

d

en

la Comissió de govern de la Llei
30 de setembre de 2019 fins a la

seu art 23, apartats 2 al bl c) id).

el

