SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ / SOLICITUD DE INFORMACIÓN

A

DADES PERSONALS
DATOS PERSONALES

NOM / NOMBRE

COGNOM 1 O RAÓ SOCIAL/ APELLIDO 1 O RAZON SOCIAL

COGNOM 2/ APELLIDO 2

ASOCIACIO CIUTADANIA I COMUNIOCACIO
CIF

DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO

SEXE / SEXO

G98216211

B

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

acicom@acicom.org

DADES DEL REPRESENTANT
DATOS DEL REPRESENTANTE

NOM / NOMBRE

COGNOM 1 / APELLIDO 1

COGNOM 2 / APELLIDO 2

Jose Ignacio

Pastor

Pérez

C

NIF
22527219F

SOL·LICITUD / SOLICITUD

TEMA / TEMA
Sector públic

MOTIU DE LA SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ / MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Com associació de persones consumidores, donada d'alta en el registre d'associacions de consumidors de la Comunitat Valenciana i especialitzada
en els temes de Comunicació i Ciutadania, mostrem el nostre interés per millorar el funcionament dels mitjans públics de comunicació. Avui s'ha
produït la decisió del Consell Rector de la CVMC en proposar al candidat D. Alfred Costa, a Les Corts, per al seu nomenament com a Director
General de la SAMC. Les 10 persones candidates al procés de selecció, han presentat la seua documentació: currículum i projecte, que han estat
valorats per una comissió del Consell Rector, mitjançant la qual han estat preseleccionats 2 candidats i posteriorment, després de presentar amdós
un projecte més extens, el currículum i una entrevista, ha estat seleccionat finalment un únic candidat que ara haurà de comparèixer davant la
comissió corresponent de Les Corts.
La ciutadania en general, i més encara l'organitzada, que dediquem part del nostre temps personal i d'oci a la millora de la dieta mediàtica i cultural
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No será necesario motivar la solicitud pero su inclusión será valorada para ponderar su procedencia (artículos 42.1 y 43.2.b del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del
Consell).
Som partidaris del Coneixement Obert que fa avançar a la societat i ens aporta major saviesa i ofereix la possibilitat de tindre tant un coneixement
del projecte guanyador, per poder exercir la rendició de comptes i seguiment del mateix, com la possibilitat d'obtindre les bones idees i
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d'accés a la informació i la protecció de dades personals; però sempre facilitant-nos la informació sol·licitada, encara que haja de ser anonimitzades
a o desagregadades algunes de les seus parts més susceptibles de fer-ho.
Cal tindre en compte la transcendència de la decisió adoptada, per la qual cosa pensem que és imprescindible que el Consell Rector done comptes
del procés de presa de decisions realitzat, garantint la seua Transparència i Bon Govern.
A la vegada suggerim que la citada informació sol·licitada, a banda de ser-nos facilitada com associació, siga aportada com a publicitat activa en el
portal de transparència de la CVMC, be en l'apartat corresponent de processos selectius o bé en la seua pàgina principal com a projectes
presentats. Creiem que així millorem la percepció ciutadana de la SAMC, À Punt i de la CVMC, donant un bon exemple de govern obert i enfortint la
figura del proper director general.
Apuntem també que en la tramitació de la seu electrònica del Dret d'Accés a la Informació no existeix la CVMC (com hauria d'existir d'acord amb la
normativa vigent de transparència); per la qual cosa formulem la present sol·licitud adreçant-nos a la Presidència de la Generalitat
ORGANISME A QUÈ DIRIGIX LA SEUA SOL·LICITUD / ORGANISMO AL QUE DIRIGE SU SOLICITUD

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

D

NOTIFICACIONS I RECEPCIÓ DE LA INFORMACIÓ
NOTIFICACIONES Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

OPCIONS DE COMUNICACIÓ / OPCIONES DE COMUNICACIÓN

IDIOMA DE COMUNICACIÓ / IDIOMA DE COMUNICACIÓN

Correu Electrònic

Valenciá

DOMICILI(CARRER/PLAÇA,NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA)

CP / CP

Despatx 202, Edifici OCTUBRE Centre d eCultura Contemporània, C/ Sant Ferran, 12

46001

PROVÍNCIA / PROVINCIA

MUNICIPI / MUNICIPIO

Valencia/València

València

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ / SOLICITUD DE INFORMACIÓN

E

CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència
d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtenir directament les dades dels documents elaborats per qualsevol
administració i que per a aquest procediment són els assenyalats a continuació.
De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente las datos de los documentos
elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación.
En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-ho a continuació, quedant obligat a aportar els documents
corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
En caso de oponerse al hecho de que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a aportar los
documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
No autoritze a l'obtenció de les dades del DNI de la persona
No autorizo a la obtención de las datos del DNI de la persona

F

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

El sol·licitant declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades ressenyades en esta sol·licitud, i la conformitat amb el que establix la legislació vigent.
El solicitante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud, y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del
fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE
núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable
del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

