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ESTAT

1.- Base Serveis tècnics i territorials de l'Ajuntament del Papiol.Signat 09/06/2021 09:50
2.- Secretari general i Interventor de l'Ajuntament del Papiol.Signat 09/06/2021 10:15

APROVAT
09/06/2021 10:15

REGISTRE ELECTRÒNIC

DEPARTAMENT DE SERVEIS TÈCNICS TERRITORIALS

SORTIDA DOCUMENTS

Expedient E: 2019_03169

MD2098

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14148339 73CQA-XQ3ZS-LN5XI 37CB8298154B6650E684B10415E994EA98A2C3E3) 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

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
C/ 62, NÚM. 16-18
ZONA FRANCA
08040 BARCELONA
Sol·licitud informe
Exp. AMB : 900464/20

Senyor/a,
En aquesta Administració s’ha iniciat un procediment relatiu a la llicència ambiental
Annex II, en concret per a exercir l’activitat de planta de valorització de runes i altres
residus de la construcció al carrer Indústria, núm. 58 del terme municipal del Papiol als
efectes que en prengueu coneixement i emeteu informe respecte a la suficiència i idoneïtat
del projecte i la documentació aportada, d’acord amb l’annex VI de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Les citades actuacions has estat promogudes per la societat DERRIALQ, S.L. mitjançant
escrit de data 10.03.2021 (registre d’entrada núm. 1.413), subscrit pel senyor José
Antonio Bullón Zorrilla.
Us adjuntem al present escrit la documentació que tot seguit es relaciona:




Informe tècnic núm. 257/17.
Instància genèrica (R/E. 1413).
Resposta requeriment esmena – Març 2021.

Per a qualsevol aclariment al respecte podeu posar-vos en contacte amb la Sr. Emili
Castillo Puértolas del Departament de Serveis Tècnics Territorials.

Finalment us dono trasllat de la present, pel vostre coneixement i als efectes que
corresponguin.
Proposta,
Carolina Fabra Jiménez
RESPONSABLE DE TRAMITACIÓ

Conforme,
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI GENERAL

(Signatura electrònica)

(Signatura electrònica)

