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Departament de Territori i Sostenibilitat
Notificació de la resposta de l'Administració
Notificació de l'informe-proposta i l'informe ambiental estratègic, el Papiol (182-19)
Modificació puntual del Pla general metropolità per a la configuració de la nova vora sud del nucli del Papiol i la millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9831511 LJXCO-GTVLK-7SYJD 5CA948C8665E3521A27469C2F45232114BA9F626) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Ajuntament del Papiol
Sr. Joan Borràs Alborch
Alcalde
Av. Generalitat, 9
08754 El Papiol

Benvolgut,
Us trametem, adjunts, l’informe-proposta i la resolució per la qual s’emet l’informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla general metropolità per a la configuració de la nova vora sud del nucli del
Papiol i la millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol.
Així mateix, us adjuntem l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 20 de desembre de 2019, rebut en el marc de les consultes realitzades per a l’emissió de l’informe ambiental estratègic.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o comentari.
Atentament,
Laura Fonts Torres
Cap de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
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2020_01_28 182-19 IPR IAE El Papiol.pdf [Mostra] [Descarrega] [Esborra]
2020_02_07 OTAABA20190147 IAE El Papiol.pdf [Mostra] [Descarrega] [Esborra]
2019_12_20 Inf. ICGC.pdf [Mostra] [Descarrega] [Esborra]
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