
 
 

En data 09/11/2022 i hora 09:11:29 ha estat presentat en l'oficina 0601 la documentació a nom de

LARA RUBIOLO PIERA - Barcelona i destinada a Àrea de Servei d'Educació i Territori.

 

L'assumpte de la documentació que s'ha presentat és SOL·LICITUD AFA AMPLIACIO ADSCRIPCIO i

el número d'assentament d'entrada que li correspon és 0601/7764/2022.

 

Relació de documents:

 

* Quan el format incorporat sigui Copia autèntica podeu verificar la integritat d'aquest document a la

seu electrònica, en l’adreça http://csv.gencat.cat.

 

 

Aquest rebut definitiu acredita la vostra presentació de documents en el registre electrònic de

la Generalitat, en la data i hora indicades i la referència de digitalització de cadascun dels

documents, si escau.

 

 

Barcelona, 09/11/2022 09:14:13

 

Oficina de registre: 0601 - Consorci d'Educació de Barcelona

Adreça: Pl. Urquinaona, 6  -  08010 Barcelona (Barcelonès)

Descripció Tipus de Document Presentat Tipus de Document Incorporat

1 Sol.licitud · Original en paper · Còpia autèntica (Codi segur de verificació:
0F1JDEARO6KT3DG46WBUKY8DVQQHJT3J)

2 escrit AFA · Original en paper · Digitalització segura (Referència:
0ID7HSS8PJX2W54AY9NV9BBSOC1SDPYN)

Identificació del tractament: Registre d’entrada i sortida de documents.
Responsable del tractament: Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana.
Finalitat: recollir la informació que acredita la presentació de documents davant de l'Administració pública, així com la informació que acredita
l'expedició de documents adreçats a la ciutadania.
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés, la rectificació o la supressió de les dades, i la limitació o l’oposició al tractament a
http://territori.gencat.cat/tractament_dades_drets
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació, consulteu la fitxa descriptiva del tractament que es farà de les vostres dades
personals: https://territori.gencat.cat/tractament_dades_118

https://csv.gencat.cat/ecopia_vrf/AppJava/views/index.xhtml?csv=0F1JDEARO6KT3DG46WBUKY8DVQQHJT3J


S’informa les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions públiques,
en virtut de l’article 14 (apartats 2 i 3) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i dels articles 72 i 73 del Decret 76/2020, de 4 d’agost,
d’Administració digital, i les persones físiques no obligades que hagin optat per relacionar-se
electrònicament amb l’Administració que, si presenten un escrit presencialment se les requerirà
perquè ho esmenin mitjançant la presentació electrònica dintre del termini de 10 dies previst
legalment o, si escau, del termini que resti per fer el tràmit si és inferior a aquests 10 dies. Es
considerarà com a data de presentació aquella en la que hagin presentat l’escrit electrònicament,
d’acord amb l’article 68.4 de la Llei 39/2015.

A efectes de còmput de terminis en els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada,
el dia inicial del còmput coincideix amb la data de presentació electrònica, sens perjudici del que
estableix l’article 16.8 de a Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Si la sol·licitud es presenta un dia inhàbil, es considera presentada el primer dia hàbil
següent, d’acord amb l’article 49 del Decret 76/2020 de 4 d'agost, d'Administració digital.
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