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DOC.7 

Ramos lbos, Isabel 

.De: 
Enviat: 

· Pera: 
A/e: 
Tema: 
Fitxers adjunts: 

Ramos lbos, Isabel 
dimecres, 9 / de juny/ 2021 09:02 
Sangenis Garcia, Anna Maria 
Marin Dios, Susana; Garcia Macarro, Cristina; Gensana Riera,. Ma. Angeles 
sol·licitud impacte gènere 
11_alleicec_20210211_composicio.docx 

t ... , 

Seguimen_t: Destinatari 

Sangenis Garcia, Anna Maria 

Marín Dios, Susana 

Garcia Macarro, Cristina 

Gensana Riera, Ma. Angeles 

Meritxell Benedí Altés 
Presidenta de l'Institut Català de les Dones 

Lliurament 

S'ha lliurat: 09/06/2021 _ 09:02 

S'ha lliurat: 09/06/2021 09:02 

S'ha lliurat: 09/06/2021 09:Q2 

S'ha lliurat: 09/06/2021 09:02 

Bon dia, 

Us trameto adjunt l'Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya, actualment 
en tràmit al Departament d'Educació, per tal que pugueu emetre el preceptiu informe ínterdepartamental 
d'impacte de gènere. 

Com en altres ocasions, i per simplificació administrativa, us fem la tramesa mitjançant correu electrònic, 
si escau alguna altra formalitat us agrairé ens ho confirmeu a aquest mateix correu, així com si hi ha cap 
incidència en la tramesa de l'Avantprojecte .a dictaminar. 

Cordialment, 

m1il Generafita.t de Catal u_ nya 
W Departain~nt d'Educació 

Elisabet Ramos lbós 

Assessoria Jurídica 

Abans d'imprimir aquest missatge, penseu si és realment necessari fer-ho: el medi ambient és cosa de tothom. 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. 

Si no sou la persona indicada, us recordem que l'ús, divulgació i/o còpia sense autorització és prohibida en virtut de 

la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per 
aquesta via i que el destruïu. 
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