Presentació d'escrit sindical a la DG de la Policia
Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Raó social
SINDICAT AUTONOM DE POLICIA SAP
Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

NIF

G64886807

Adreça
Tipus de via

Nom de la via

Número

Carrer

de Malats

27

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
08030

Província

Comarca

Municipi

Barcelona

Barcelonès

Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)
Verifica l'adreça

Accepta

Dades del/de la representant
Nom

Primer cognom

Segon cognom

PERE

GARCIA

QUER

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

40329375W

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

933426810

618110311

p.garcia@sap-mossos.cat

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.
Correu electrònic

Esborra les dades

Versió Adobe: 20.00920063

Següent
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Presentació d'escrit sindical a la DG de la Policia
Indiqui a quina unitat adreça aquest escrit (Subdirecció General de Recursos Humans de
la Direcció General de la Policia, Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut
Laboral...)
Sub-direcció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia

Copiar dades a Notificacions

Comunicacions, notificacions i posada a disposició
D'acord amb l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
les notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud han de ser electròniques.
Especifiqueu les persones que podran accedir a aquestes notificacions i, per a cadascuna, indiqueu l'adreça electrònica en què
voleu rebre els avisos de la posada a disposició de les vostres notificacions i un telèfon mòbil en què, addicionalment, rebreu un
avís SMS.
Nom

Primer cognom

Segon cognom

PERE

GARCIA

QUER

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

40329375W

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

618110311

p.garcia@sap-mossos.cat

Afegeix Persona
Les notificacions dels actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a
l'espai La Meva Carpeta > Notificacions electròniques, o al Canal Empresa, a l'espai Tràmits i Formularis > Notificacions
electròniques. Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d'identificació i signatura establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista
de certificats admesos.
Recordeu:
Des que la notificació electrònica hagi estat posada a la vostra disposició teniu 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si un
cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la notificació s'entendrà rebutjada.
Des del moment en què accediu al contingut de la notificació, la notificació es considerarà practicada.
Rebreu un avís de posada a disposició de la notificació electrònica en l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que indiqueu i, si escau,
la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Escrit sindical a presentar a la DGP (format pdf - mida màxima permesa 5120KB)
E138.pdf
La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5MB.

Versió Adobe: 20.00920063

Pàgina 2 de 4

obligatori

Adjunta Suprimeix

Mostra

Presentació d'escrit sindical a la DG de la Policia
Declaració Responsable
Declaro que les dades que faig constar en aquest document i els annexos que l'acompanyen són certes

Esborra les dades

Versió Adobe: 20.00920063

Anterior
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Següent

Presentació d'escrit sindical a la DG de la Policia
Protecció de dades
Tractament: serveis i tràmits gencat
Responsable: Direcció General d'Atenció Ciutadana
Finalitat: garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma
corporativa Gencat Serveis i Tràmits
Legitimació: interès públic o exercici de poders públic
Destinataris: departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels serveis públics, i encarregats de
tractament que proveeixen els serveis TIC
Drets: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquest drets, més
informació a enllaç
Informació addicional: enllaç

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades
Valida

Desbloqueja

El document està signat.
Per tramitar la sol·licitud heu de tornar a tràmit en línia, seleccionar el fitxer i enviar-lo a tramitar.

Signatura
! Atenció: només s'accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l'Agència Catalana
de Certificació. Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d'Adobe.
Si voleu signar amb DNI electrònic (eDNI), heu de deshabilitar el mode protegit del Reader XX. Consulteu aquí com fer-ho.
Signatura de la persona PERE GARCIA QUER

40329375W PERE GARCIA
(R: G64886807)

Firmado digitalmente por 40329375W
PERE GARCIA (R: G64886807)
Fecha: 2020.11.19 15:59:02 +01'00'

Desa
Esborra les dades
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