
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

EDICTE de 8 de novembre de 2019, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual
es fixen els preus públics que ha d’aplicar el Centre d’Alt Rendiment.

El Departament de la Presidència està tramitant l'elaboració del Projecte d'ordre per la qual es fixen els preus
públics que ha d'aplicar el Centre d'Alt Rendiment, a proposta d'aquesta entitat.

Amb la finalitat de donar participació a la ciutadania en el procés d'elaboració del Projecte d'ordre esmentat,
aquest se sotmet a informació pública, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, durant el termini de quinze
dies hàbils comptats des de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

L'expedient relatiu a aquest Projecte d'ordre es pot consultar al Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat (tauler.gencat.cat) o bé a la pàgina web www.car.edu (Espai de la transparència), així com,
presencialment en hores d'oficina, a la Secretaria de direcció del Centre d'Alt Rendiment, avinguda Alcalde
Barnils, 3-5, 08174 de Sant Cugat del Vallès.

Les al·legacions i observacions que es considerin oportunes es poden presentar en la mateixa seu on es pot
examinar el Projecte d'ordre, en qualsevol dels registres previstos per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé telemàticament
mitjançant el formulari del tràmit “Petició genèrica” disponible a tràmits Gencat
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

Una vegada descarregat el formulari de “Petició genèrica”, aquest s'ha d'emplenar fent constar en els camps
que s'indiquen a continuació, les dades següents:

- Assumpte: Al·legacions al Projecte d'ordre pel qual es fixen els preus públics que ha d'aplicar el Centre d'Alt
Rendiment.

- Departament: Presidència.

- Tema: Projecte d'ordre pel qual es fixen els preus públics que ha d'aplicar el Centre d'Alt Rendiment.

 

Barcelona, 8 de novembre de 2019

 

Meritxell Masó i Carbó

Secretària general
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