Registre d'entrada
Núm
E-25958/2017
Data
24/09/2017 15:15:12
Síndic de Greuges de Catalunya

Missatge provinent de la seu electrònica

Presentar una queixa

Persona identificada a la seu

Delgado Gonzalez, Miguel
32413124Y

Petició
Sr Rafael Ribó Síndic de Greuges de Catalunya - El defensor de les persones; http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=1 Miguel
Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en,
C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo
Pesquero de Galicia, Nº de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa, comparecen a través del presente
escrito y como mejor proceda DICEN: Asunto. Queja contra el GAIP y sistema de control de transparencia de Cataluña y quien
sea responsable de los expdientes relacionados con Miguel Delgado González y PLADESEMAPESGA.
S'ha presentat alguna reclamació a l'Administració?Sí
S'ha presentat una queixa sobre aquest assumpte a algun síndic local o universitari?
A quin?*

mitjançant el codi segur de verificació: 4cfd9e6d370d95652ab4208b6b83607e

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. El podeu verificar a través del Síndic de Greuges https://csv.sindic.cat:5544/

Detall de la petició

Hi ha algun procediment judicial obert relacionat amb aquesta queixa?*
si
Autoritza el trasllat de la queixa al Defensor del Pueblo, en el cas que sigui necessari:Sí
Actua en qualitat de:Persona interessada

Annexes:1

Nom original defensordelaspersonasdecatalunya.pdf
ANNEX1
Nom físic

Rebut del registre
Aquest és un rebut que acredita la presentació al Registre del Síndic de Greuges de
Catalunya del document amb el número de registre E-25958/2017, en data
24/09/2017.

- ANNEX1.pdf

Per raons tècniques aquesta institució fa un canvi de nom i format de la
documentació presentada.

mitjançant el codi segur de verificació: 4cfd9e6d370d95652ab4208b6b83607e

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. El podeu verificar a través del Síndic de Greuges https://csv.sindic.cat:5544/

Aquest document va acompanyat de 1 annex que tot seguit es relacionen:

Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel 933 018 075 Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat
www.sindic.cat

