
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

EDICTE de 27 de juny de 2013, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de l'acció
exterior de Catalunya.

El Departament de la Presidència està tramitant l'elaboració de l'Avantprojecte de llei de l'acció exterior de
Catalunya.

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 reduït de set dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al DOGC. La reducció del termini és
necessària per tal de poder comptar, amb la màxima celeritat, amb un marc legal suficient per garantir una
acció exterior de la Generalitat coordinada, eficaç i cohesionada.

Per formular-hi les al·legacions que es consideri oportunes, el Projecte d’ordre es pot examinar, en hores
d’oficina, a l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència (c. Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona), a
les delegacions territorials del Govern de la Generalitat a Alt Pirineu i Aran (av. d'Espanya, 12, 25620 Tremp),
Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), Catalunya Central (Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 08500 Vic;
i Palau Firal, Polígon dels Dolors, s/n, 08240 Manresa), Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida
(Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), Tarragona (Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona) i les Terres de l’Ebre
(Montcada, 23, 43500 Tortosa), o bé a la pàgina web del Departament de la Presidència
(http://www.gencat.cat/presidencia/disposicions).

Les al·legacions es poden adreçar per escrit a l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència (c. Sant
Honorat, 1-3, 08002 Barcelona), o per mitjans electrònics a l’adreça assessoria.presidencia@gencat.cat.

 

Barcelona, 27 de juny de 2013

 

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general
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