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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justi cia 
Serveis Territorials 
a les Terres de l'Ebre 

Sr. Oliver Garcia Muñoz 
Cap de Servei de Dret I Grups d'Interès 
Direcció General d e Dret i d 'Entitats Juridiques 
Pau Claris, 81 , 2a planta 
0801 O Barcelona 
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GetJeralitat de CatalunYa 
Giicina d' Atenció Ciut3d>.na a les 
r erres de 1 'Ebre 

lltJNero: 09ll1SïB073/2017 
O:;t a: 30/10/201'/ 15:53:26 

Re'ilist.re de sortida 

Un cop finalitzàt el perfode d'exposició de l'Edicte de 13 de setembre de 2017, 

sotmetent a informació pública l'Avantprojecte d~ llei de modificació del llibre quart 

del ·codi Civil de Catalunya, us Informem que no hem rebut cap al· legació, per la 

qual cosa us adjunto el certificat corresponent. 

Atentament, 

Po . j~~ G;;;;;;,;;;t-d;c;;;;tuny:; 
& - · ~ Der:>artorrwm t Cle Justlcia 
~ l'J . Sorveis Torrltorfafs 

d~ les Terres do I'Ebro 
Montserrat lng lcf'I'"TUmé---- · 
Directora dels Serveis Territorials de Justrcia 
a les Terres·de l'Ebre 

Tortosa, 30 d'octubre de 2017 

CI Santa Anna, ;3-5, 2n. 
43500 TortQsa 
Tel. 977 44 80 as 
F ex 977 44 80 89 
htlp://vwNI.gencatc'!lidJI 

Doc. original signat per. 

G!!nera li tat de r.atalunYa 
Dire~'C.ió General de Dret i 
d'Entitats .Juridi~ues 

Número: 0541E/1642?/2011 
Data: 03/11/201'/ 13:58:53 

Resü.tre d'entrada 
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CPISR-1 C Oliver Garcia Muñoz 
0210312018 

Data creació còpla: 

Original electrònic I Còpia autèntica 02/03/2018 r-------_:_ _______ _:_ _________ _j Data caducitat còpia: 

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ 0210312021 
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mTf>l Gen~ra litat 
~- de Catalunya 

Terres de l'Ebre 

t< .J~~ :,; ~; ;: \..". ~ NÚM. D'PiTRAD A 
... : .. -1.:-.....---·--- - ·-----·--

Mònica Pri¡:¡to Costea, responsable de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya a les Terres de l'Ebre 

CERTIFICO: 

Que l'EDICTE çle 13 de setembre de 2017, pel qual se sotmet a informació pública 
l'Avantprojecte de llei òe modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir Ja igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat 
sen·sorlal, ha estat exposat des del .dia 21 de sete¡mbre fins e l 11 d'octubre d'engUany, 
ambdós inclosos, en el ta-uler d'anuncis d'aquesta Oficina. 

Que en e l termini d'exposició publica no s'ha presentat cap al-legació. 

I, perquè aixl consti, signo aquest certificat. 

/L. 
Tortosa, 16 d'octubre de 2017 

Pl. de Gerard Vergés, 1 
43fi00 - Tortosa 
T el. 977 441 234 
Fax 977 510 530 

Doc. original signat per: 
CPISR-1 C Oliver Garcia Muñoz 
02/03/2018 

Original electrònic I Còpia autèntica 

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ 

llru llll iiU II!I Ili:IIIIU I!IIm~l lllm~lll l~mll l~~~~l rnlruiiWMillall~ 
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Data creació còpia: 
02/03/2018 

Data caducitat còpia: 
02/03/2021 
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mn1 Generalitat de Catalunya 
WJ.IJ Departament de Justl·c¡a 

Serveis Territorials de Tarragona 

Sr. Òliver Garcia Muñoz 

í" ~~ ('7 ) ~ (i FI r¡ ' ! '.' '/ i 
J .• :.;1, ;.1.&(¡ •1(,. ~ 

'<'Al C:• i:;~:iKt'i)A f 
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i¡;¡¡=;¡Gc~~~;:;,,,jJ: r< ,:71:;;.. - __ _ 
J. f.JiJ ~t-~dt~in ""'r.~ •'1tl IU , •. ¡~' 
--- rvcts TotrHòntN , du y .. 
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2 !J l 1.: I . ;•:;;¡ ·----~ -- Sortid~~-1';}--· - - ·-
Cap de Servei de Dret i Grups d'lnteres _ Fïè-;;;;:,r;;-¡';¿_-._j¡_Q9.~---
Direccló General de Dret i d'Entitats Jurfdiques --·"' - · ~'·''·~~~:_U .' ,fL¡ 
Pau Claris, 81, 2a planta 
08010 BARCELONA 

Senyor, 

ftJ.!t l.'o)l ~ ¡ .oi. Jl f_ ti:J ) I•~tYl 
lJir~v.l•'• ·~~;t .~. (l i •)¿ fH'~t 1 
d1 Fnt1 • ~~; J~r~.t1~1:tf~ 

íf(IIWI'IJ : f1 ~)l' ¡j;jf\<J&/?.011 
D<1!.3 : ":·/lr,/';ill 'l1'1 l:i~l ::¡! 

Un cop finalitzat el període d 'exposició pública, us trameto adjunt, el certificat 
corresponent 

Ate ntament, 

La cap de Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres, ef 

Ana M. Alcaraz: Aguilar 

Tarragona, 1 ~ d 'oc tubre de 2017 

Ooc.original signat per: 
CPISR-1 C Oliver Garcia Munoz 
02/0312018 Dala creació còpia: 

Original electrònic I Còpia autèntica 02/03/2018 
1----------------~----------~ Data caduci tat còpia: 

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ 02/03/2021 
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Mm Generç¡litat de Catalunya 
WJB Departament de Justlda . 

Serveis Territorials dê Tarragona 

Fina Palomar Torrents, directora dels Serveis Territorials de Justi cia de Tarragona, 

CERTIFICO: 

I 
- I 

I 
I 
l 

Que s'ha exposat al tauler d'ahuncis dels nostres Serveis Territorials, l'Edicte de 13 de 
selembre de 2017, pel qual se sotmet a informació pública l'Avant-projecte i:le llei de 
modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets I 
la no dÍ.scriminaci6 de les persones amb discapacitàt sensorial , i no s'ha presentat cap 

al-legació. 

I 
I 

I 
I¡ 

I, perquè a ixi consti, signo el present certificat als efecte_s oportuns, 

Tarragona. 19 d'octubre de 2017 

Sant Ant011l M.arla Clnret.17. baixoa 
43Q02.1"&\!ragona 
Tel 977 2.5 07 S$ 
fax 977 25 0 7 56/ OTI 25 .ot7 86 
dLtarragon<l.dj@gencarnal 
YNM'.gcncet.caUjllstlcto 

Doc.original signat per: 
CPISR-1 C Oliver Garcia Muñoz 
02/03/2018 

Original electrònic I Còpia autèntica 

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ 
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035U85YL2TE2PE2L T57GIV8WKYTDVB6G 

I 
i 

l 

I I 
l 

I 
I 
í 

l 
· A 

Data creació còpia: 
b2/03/2018 

Data caducitat còpia: 
02/03/2021 
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Generalitat 
de Catalunya 
Girona 

!.. ... 

Mercè Nadal I Farreras, cap de !"Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya 
a Girona, 

Certifico: 

Que l'Edicte de 13 de setembre de 2017, pel qual se sotmet a informació pública 
l'Avantprojecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya p er tal de 
garantir Ja igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacital sensorial, 
publícat al DOGC núm. 7458 de 29 de setembre de 2017, ha estat exposat des de l dia 21 
de setembre de 2017 a l 13 d 'octubre de 2017 en el tauler d'anuncis de l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya a Girona. 

En e l termini d 'exposició pública no s'ha presentat cap al· legació. 

I perquè aixf consti, signo aquest certificat. 

Girona, 20 d'octubre de 2017 

CPISR- 1 C 
~tdig:t..AnwntperCP~Sit-IC:~r(6 

Nldtlferlc .. u 
ON;cw-U,o.U.pHI"•la~ .. tolt ro(\1. 1 
ct\:_..,,,tHI~tno.a,ou"""'"'g..dó 

Mercè, Nadal :E~·~~~u 
Farreras 

Plaça de Pompeu FabNII, 1 
17002 Girona 

oh~·Mcld. 
M,._~.....toliiiW~c-c~IC:. 
Mm'tt w.fil f ..,rWH 
0.\t~\7-lO.»l):~·.ol'OCI' 

Tol. 872 975 000 
bnp -Uq!n•ralllatgirona.genç.pt cgt 

Ooc.original signat per. 
CPISR-1 C Oliver Garcia Munoz 
02103/2018 

Data creació còpia: 
Original electrònic I Còpia autèntica 02/03/2018 

¡----------------------------! Data caducitat còpia: 
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ 02to3t2021 

l~ll~ tl!lmllnruiiDmlmllmDIIIDIIImnml IIIIHillll~l Pàgina 

23 

de 

49 

035U85YL2TE2PE2L T57GIV8WKYTDVB6G 



~ ~· .... ,,.. ... ,.,,, ··- --···-:··· ..... ,_~ 
,t ;!;~.,/~:· r : ~ i=~~. ~'~~~ ::·:.. ~: .. :; ~ ~ Í ,. --,. 

lifftl Generalitat de Catalunya 
~ www.geneat.cat 

<( 
>z 
::J 
_..J 
<( 
I
<( 
u 
w 
o 

s 
_..J 
<( 
0::: 
w 
z w 
<.9 

I 
P<UM D'ENTRADA ' 

mJH Generalitat de Catalunya 
W Departament de Justícia 

Serveis Territorials de Lleida 

Jaume Montfort Samò, director dels Serveis Territorials del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya de Lleida, 

CERTIFICO: 

Que s'ha exposat en el tauler . d'anuncis de la nostra unitat d irectiva, d urant el 
termini de 15 dies hàbils, l'Edicte de 13 de setembre de 2017, pel q ual se sotmet a 
informació pública l'Avantprojecte· de llei de modificació d e l llibre quart del Codi 
civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les 

persones amb discapacitat sensorial. i també la documentació complementària 
corresponent. per tal que els ciutadans la puguin examinar i fer les al ·legacions i les 

observacions que considerin oportunes. 

I que no s'ha rebut cap al•legació al respecte. 

1. perquè així consti. signo el present certificat. 

Lleida, 21 de febrer de 2018 

CPISR-1 C 
JAUME 

Signat digital ment 
per CPISR-1 C 
JAUME 

MONTFORT MONTFORT SAMA 
Data: 2018.02.21 

SAMA 

SantMarti, 1 
25004 LleldGI 
Tel. 973 n. 77 07 
Fa)( 973 72 79 53 
www.gónc::3t.catijusllcfa 

Doc.original signat per. 

11:06:14+01'00' 

' t¡ 

CPISR-1 C Oliver Garcia Muñoz 
0210312018 Data creació còpia: 

Original electrònic I Còpia autèntica 02103/2018 
r----------------:....__-----------1 Data caducitat còpia: 

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ 02103/2021 
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