Corts Valencianes
REGISTRE ELECTRÒNIC
REGISTRO ELECTRÓNICO

Aquest document serveix de justificant de la documentació presentada, d’acord amb allò que s’ha
regulat en l’acord de la Mesa de les Corts 2235/IX pel qual es regulen el registre, les comunicacions
electròniques i la seu electrònica de les Corts, segons detall:
El presente documento sirve de justificante de la documentación presentada, de acuerdo con
lo regulado en el acuerdo de la Mesa de Les Corts 2235/IX por el que se regulan el registro, las
comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de Les Corts, según detalle:

Número de registre
Número de registro

X016314
Alta en registre
Alta en registro

11/03/2020 11:24:27
Documentació complementària
Documentación complementaria

PEA_01_SOLICITUD.pdf
Proposta esmenes a PL FPV_VAL.pdf (Proposta esmenes)
Propuesta enmiendas a PL FPV_CAS.pdf (Propuesta enmiendas)
Ofici pte compareixenca i esmenes corts lfpv.pdf

NIF

Q4601431B
Procedència/presentador
Procedencia/presentador

AGENCIA DE PREVENCIO I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIO - Destinació
Destino

•
•
•
•

Servei d'Afers Parlamentaris
Lletrat/ada major adjunt
Lletrat/ada major - Secretaria General
Corts Valencianes

Perquè conste i tinga els efectes que calga, a les Corts Valencianes, a 11/03/2020.
Para que conste a los efectos oportunos, en les Corts Valencianes, a 11/03/2020.
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0010 PRESENTACIÓ D'ESCRITS ADMIN. PÚBLIQUES
0010 PRESENTACIÓN ESCRITOS ADMIN. PÚBLICAS

DADES DEL SOL·LICITANT / PRESENTADOR
DATOS DEL SOLICITANTE / PRESENTADOR
Tipus de document d’identificació
Tipo de documento de identificación

NIF

Número de document
Número de documento

Nom
Nombre

Q4601431B

AGENCIA DE PREVENCIO I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA
CORRUPCIO - DADES DEL REPRESENTANT
DATOS DEL REPRESENTANTE

Tipus de document d’identificació
Tipo de documento de identificación

Número de document
Número de documento

Nom
Nombre

Primer cognom
Primer apellido

Segon cognom
Segundo apellido

DOMICILI DE NOTIFICACIÓ
DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Codi Via
Código Vía

Nom Via
Nombre Vía

CALLE

Número Via
Número Vía

Navellos

Lletra
Letra

14

Escala
Escalera

Pis
Piso

Porta
Puerta

1
Telèfon
Teléfono

Mòbil
Móvil

3
Correu Electrònic
Correo electrónico

968787450

juridico@antifraucv.es

Província
Provincia

Municipi
Municipio

Codi Postal
Código Postal

València/ Valencia

València

46003

Órgan al qual es dirigeix:
Órgano al que se dirige:

Presidencia de las Corts Valencianes

OBJECTE
ASUNTO
Projecte de Llei de la Funció Pública Valenciana.
OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
Tingue per presentada proposta de compareixença i d'esmenes plantejades per part del director de l'Agència Valenciana Antifrau en
relació al Projecte de llei de la funció pública valenciana
INFORMACIÓ D’AVISOS I NOTIFICACIONS
INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

Desitge que m’informeu mitjançant l’enviament d’un missatge electrònic dels canvis en aquest expedient.
Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
Trie el mitjà de notificació pel qual desitge ser notificat (només per a subjectes no obligats a rebre notificacions
telemàtiques*):
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones
telemáticas*):
Desitge rebre la notificació de forma telemàtica.
Deseo ser notificado/a de forma telemática.
Desitge rebre la notificació per correu certificat al domicili indicat més amunt.
Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: segons l’article 14 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se electrònicament: a) Les persones jurídiques. b) Les
entitats sense personalitat jurídica. c) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria
en exercici d’aquesta activitat professional. d) Els qui representen un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament. e)
Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquestes per raó de la seua condició
d’empleat públic.
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*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En compliment del que disposa la legislació vigent de protecció
de dades, les Corts Valencianes li informa que les seues dades
personals aportats en este formulari seran incorporats a un fitxer
titularitat del mateix Organisme, amb la finalitat de la gestió dels
servicis objecte del formulari, oferits per les Corts Valencianes en
el seu àmbit de les seues funcions. També s'informa que, en els
termes previstos per la legislació vigent, es podran cedir dades a
altres Administracions, de caràcter públic o privat, i Òrgans de
Control.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente de
protección de datos, las Corts Valencianes le informa que sus
datos personales aportados en este formulario serán incorporados
a un fichero titularidad del mismo Organismo, con la finalidad de la
gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por las
Corts Valencianes en su ámbito de sus funciones. También se
informa que, en los términos previstos por la legislación vigente,
se podrán ceder datos a otras Administraciones, de carácter
público o privado, y Órganos de Control.

He llegit i accepte els termes referents a la Protecció de Dades
He leído y acepto los términos referentes a la Protección de Datos

Corts Valencianes, PLAÇA SANT LLORENÇ, 4. València (Valencia). 963 876 100
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