
10/5/2020	

Teresa	Cunillera,	

Delegada	del	Gobierno	espanyol,	

	

	

Benvolguda,	

	

Donada	 la	 resposta	 a	 la	 comunicació	 de	 manifestacions	 i	 concentracions	 del	

Departament	d’interior:	

La	Sala	Contenciosa-Administrativa	del	TSJC	en	St.	1223/2020,	de	24	d'abril,	ha	determinat	que	durant	l'estat	

d'alarma	 acordat	 pel	 RD	 463/2020,	 de	 14	 de	març,	 pel	 qual	 es	 declara	 l'estat	 d'alarma	 per	 la	 gestió	 de	 la	

situació	 de	 crisi	 sanitària	 ocasionada	 pel	 Covid-19,	 són	 autoritats	 competents	 per	 a	 la	 tramitació	 de	 les	

comunicacions	 de	 les	 manifestacions	 i/o	 concentracions	 les	 del	 Govern	 de	 l'Estat.	 Cal	 que	 us	 dirigiu	 a	 la	

Delegació	del	Govern	a	Catalunya	per	tramitar	la	comunicació.		

	

Us	faig	arribar	la	comunicació	pertinent	(adjunta)	de	concentració	de	la	Plataforma	

3	 d’octubre	 pels	 drets	 i	 llibertats	 a	 la	 plaça	 Sant	 Jaume	 de	 Barcelona	 el	 proper	

dissabte	 23	 de	 maig	 de	 2020.	 Aquesta	 concentració	 es	 comunica	 des	 de	

l’organisme	Intersindical	alternativa	de	Catalunya	(IAC).	

	

Amb	aquesta	comunicació	via	fax	entenc	acomplert	el	tràmit	de	notificació,	

Cordialment,	

	

	

	

	

	

	

Koki	Gassiot	

35039132n	

Membre	de	la	Coordinadora	nacional	confederal	de	la	IAC	

jordi.gassiot@uab.cat	

e-mail
X

Jordi Gassiot i Pintori


Jordi Gassiot i Pintori


Jordi Gassiot i Pintori
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El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Fitxer enviat:  formulariSGR004COMU200423120152.pdf  
•  Resum*:  b269631b7a9251525531f000c5732390 

La Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC en St. 1223/2020, de 24 d'abril, ha determinat que durant l'estat d'alarma acordat pel 
RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
Covid-19, són autoritats competents per a la tramitació de les comunicacions de les manifestacions i/o concentracions les del 
Govern de l'Estat. Cal que us dirigiu a la Delegació del Govern a Catalunya per tramitar la comunicació.

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals

Data de registre

10/05/2020 22:53:08

Número de registre

9015-633005/2020

Codi de tràmit (ID)

YBN01GZY9

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.
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Dades d'identificació de la persona sol·licitant

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica Organisme

Dades d'identificació de l'organisme organitzador

Nom de l'organisme

Intersindical Alternativa de Catalunya

Tipus de document d'identificació

NIF d'organisme

Número d'identificació

G61600037

Nom

Koki

Dades del/de la representant
Primer cognom

Gassiot

Segon cognom

Pintori

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

35039132N

Telèfon fix Telèfon mòbil

636720952

Adreça de correu electrònic

jordi.gassiot@uab.cat

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció:

Correu electrònic

Adreça del/de la representant

Tipus de via

Via

Nom de la via

Layetana

Número

57

Bloc Escala Pis

4art

Porta

3a

Codi postal

08003

Província

Barcelona

Comarca

Barcelonès

Població

Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya):

Adreça
Tipus de via

Via

Nom de la via

Layetana

Número

57

Bloc Escala Pis

4art

Porta

3a

Codi postal

08003

Província

Barcelona

Comarca

Barcelonès

Població

Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya):

Jordi Gassiot i Pintori


Jordi Gassiot i Pintori


Jordi Gassiot i Pintori


Jordi Gassiot i Pintori
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Dades de la manifestació o concentració

Marqueu si és una manifestació o concentració
 Manifestació  Concentració

Motius de la manifestació o concentració
Tancament del cicle de ponències ¿Desconfinem els drets i les llibertats¿ amb la concentració 
rivindicativa de la Plataforma 3 d¿octubre pels drets i les llibertats

Municipi/s on tindrà lloc la concentració

Sí No

Afegir tots els municipis de Catalunya:

Municipi/s1

Província

Barcelona

Comarca

Barcelonès

Municipi

Barcelona

Població

Barcelona

Nombre aproximat d'assistents a la concentració

50

Mesures de seguretat previstes (1)
Pro¿pies, protocol habitual de seguretat + mesures "dista¿ncia social". La participació està 
prevista entre 25 i 50 persones amb una limitació de participació de 50. Hi haurà un servei de 
control d'acompliment de mesures sanitàries.

(1) D'acord amb el que disposa l'article 4.2 de la LO 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió, del bon ordre de les 
reunions i manifestacions, en són responsables els organitzadors, que hauran d'adoptar les mesures adequades per al 
desenvolupament correcte d'aquestes.

Lloc de la concentració
Plaça St. Jaume de Barcelona
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Un únic dia i franja horària: Per comunicar la celebració d'un sol dia i una sola franja 
horària

Més d’un dia i/o franja horària: Per comunicar la celebració en diferents dies o en un únic 
dia però en diferents horaris. Les comunicacions presentades amb una antelació 
superior als 30 dies no seran tramitades.

Marqueu una opció

Observacions

Motius d'urgència (és obligatori emplenar aquest camp per a convocatòries convocades 
amb una antelació inferior a 10 dies)

S'utilitzarà petit equip de megafonia per a la concentració. S'utilitzarà un vehicle petit per 
al transport de megafonia i accessoris.

Hora d'inici (hh:mm)

Data de la celebració (dd/mm/yyyy)

Hora de finalització prevista (hh:mm)

23/05/2020

12:00

13:30
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Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:

opcionalItinerari o punt de concentració 

opcionalAltres documents d'interés 

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent els adjunts és de 5MB.

       

Accepto les condicions

Identificació del tractament: Finalitats de gestió i registre 
Responsable del tractament: Departament d'Interior. Direcció General d'Administració de Seguretat 
Finalitat del tractament: Gestionar les comunicacions de reunions i manifestacions que es tramiten des de la Direcció General 
d'Administració de Seguretat 
Legitimació: Compliment d'una obligació legal i exercici de poders públics. Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret 
de reunió i Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana 
Destinataris: Persones físiques i representants legals dels organitzadors de reunions o manifestacions. Les dades poden ser 
cedides, d'acord amb la normativa, a institucions i organismes públics amb competències en l'àmbit de la seguretat pública, a 
forces i cossos de seguretat, al Ministeri Fiscal, als jutges i tribunals i al Síndic de Greuges. No es preveuen cessions de dades a 
tercers països.  
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat 
davant el responsable del tractament. 
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades, podeu accedir a la pàgina 
Protecció de dades del web del Departament d'Interior.

Protecció de dades


