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ESTAT

1.- Secretari general i Interventor de l'Ajuntament del Papiol.Signat 08/06/2021 11:16

APROVAT
08/06/2021 11:16

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14135993 AJ1XM-26NAU-QI9I6 764C35947EDADFD61654C18C5D1280C6CF9490A6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. 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

Publicació

En compliment de l’article 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, es sotmet a informació pública l’expedient amb número de
referència E: 2019_03169 que es tramita a instància del senyor José Antonio Bullón
Zorrilla en representació de la societat DERRIALQ, S.L., per la concessió de la llicència
municipal ambiental per l’exercici de l’activitat de planta de valorització de runes i altres
residus de la construcció al carrer Indústria, núm. 58 del terme municipal del Papiol,
perquè qualsevol persona que s’hi consideri afectada pugui formular al·legacions i
observacions, i presentar els documents que estimi pertinents.
EXPOSICIÓ PÚBLICA I AL.LEGACIONS: En relació a l’acte que es fa públic mitjançant
el present edicte, s’obre un període d'exposició pública (PEP) de 30 dies, al llarg del
qual es posa simultàniament de manifest l'expedient corresponent (documents
administratius i tècnics); tot això en compliment de l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques..
La documentació exposada, restarà a disposició de les persones interessades a la Seu
electrònica d’aquest Ajuntament, https://www.elpapiol.cat/ajuntament/seu-electronica,
en concret a l’apartat/subapartat de Govern obert/Informació publica oficial (e-TAULER);
tot això, en compliment de l’article 7e) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Durant el termini del citat PEP, que es computarà a partir del dia següent a l'última
publicació apareguda al diari o butlletí oficial, es podran formular-se al·legacions i/o
suggeriments.
Nota: El present edicte serà publicat en el BOPB i a l’apartat indicat de la Seu electrònica
municipal.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI
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