ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR100A

SOLICITUDE

ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Miguel Ángel

Delgado

González

32413124Y

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

RÚA / CALLE

Juan Castro Mosquera 28 2º Dcha

28

PARROQUIA

LUGAR

A Coruña

A Coruña

2

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

15005

CORUÑA (A)

Coruña (A)

A Coruña

TELÉFONO

FAX

630389871

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

630389871

prensa@xornalgalicia.com

ANDAR

PORTA
d

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
SEGUNDO APELIDO

NIF

Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

630389871

prensa@xornalgalicia.com

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
Juan Castro Mosquera 28 2º Dcha
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

15005

CORUÑA (A)

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE
A Coruña

OBXECTO DA SOLICITUDE DE INFORMACIÓN
Presidencia Xunta de Galicia
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia
• Mª del Mar Pereira Álvarez Directora de la agencia
• Centro de Innovación Cultural y Modernización Tecnológica de Galicia
• Monte Gaiás s/n 15781 Santiago de Compostela Tel.: 981 545 271 - Fax: 981 545 274
• Correo-e: amtega@xunta.gal Web: amtega.xunta.gal
https://www.xunta.gal/a-presidencia/estrutura-organica-e-funcional
Asunto y síntesis de la petición: Solicitud de información y documentación pública de la entidad pública AMTEGA dependiente directa de los
cargos de María del Mar responsable de la Secretaría de Medios o en sus distintos/as nombres, difusas actividades, ocultadas informaciones
como se expondrá.

Número de entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia: 2019/2107049
Data e hora: 16-10-2019 18:15

PRIMEIRO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Data e hora: 16-10-2019 18:15

Asinado por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ (32413124Y) mediante un certificado dixital

NOME/RAZÓN SOCIAL

ANEXO I
(continuación)

MOTIVACIÓN (opcional)
Exposición de Motivos
Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación ni motivación alguna, en aras de la eficacia de esta solicitud de transparencia ofrecemos y
fundamentamos la misma en:
Lo que….Peticionamos es información y documentos públicos...Por lo que su ocultación podría amparar DELITOS DE MALVERSACIÓN DE
CAUDALES PÚBLICOS Y CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA+. Son efectos públicos los dineros de titularidad estatal, autónoma, local, institutos
autónomos o los depositados por particulares en entidades públicas y entidad pública RETEGAL, es una corporación pública…

MODALIDADE QUE SE PREFIRA PARA ACCEDER Á INFORMACIÓN SOLICITADA, artigo 17.d) da Lei 19/2013, do 9 de decembro de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
Por correo postal
Por correo electrónico

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documento acreditativo da representación, só cando proceda.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Data e hora: 16-10-2019 18:15

Asinado por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ (32413124Y) mediante un certificado dixital

Presencial

Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Normativa:

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección
das persoas físicas.
Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 3 de marzo de 2016 pola que se aproba o modelo normalizado de solicitude de acceso á información pública da Administración xeral e
das entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia.
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

A Coruña

Secretaría Xeral da Presidencia
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de

,

16

de

outubro

de

2019

CÓDIGO SOLICITUDE: 01717966

