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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
EDICTE de 20 de gener de 2017, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de
l’Observatori de la Igualtat de Gènere.
El Departament de la Presidència està tramitant l'elaboració del Projecte de decret de l'Observatori de la
Igualtat de Gènere.
De conformitat 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 públiques de Catalunya, i amb la finalitat de facilitar la participació de les
persones interessades en el procediment d'elaboració de la disposició esmentada, aquesta se sotmet a
informació pública durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació
d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per formular-hi les al·legacions que es considerin oportunes, l'expedient relatiu a aquest Projecte es pot
consultar al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (tauler.gencat.cat) o bé a la pàgina web del
Departament de la Presidència (presidencia.gencat.cat/tramit_projectes_normatius), així com, presencialment
en hores d'oficina, a l'Institut Català de les Dones (pl. de Pere Coromines, 1, 08001 Barcelona), i a les
delegacions territorials del Govern de la Generalitat a Alt Pirineu i Aran (av. d'Espanya, 12, 25620 Tremp),
Barcelona (Via Laietana, 58, 08003 Barcelona), Catalunya Central (pl. Major, 37, 08500 Vic; i Palau Firal,
Polígon Industrial Els Dolors, 08243 Manresa), Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (c. de
Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), Tarragona (c. de Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona) i les Terres de l'Ebre
(c. de Montcada, 23, 43500 Tortosa).
Les al·legacions s'han d'adreçar al Departament de la Presidència a través de la petició genèrica disponible a
tràmits Gencat (tramits.gencat.cat) o mitjançant el correu electrònic de l'Institut Català de les Dones
icd@gencat.cat.

Barcelona, 20 de gener de 2017

Joaquim Nin Borreda
Secretari general
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