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Secretaria General
Serveis Tècnics Territorials

DILIGÈNCIA
ASSUMPTE :

Expedient/s E: 2020_2225

Anonimització de document en període d’exposició pública.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12690430 IQDLP-GJ7PC-OQEDA E98F0C096EBCE72E491C64F80545EF694B67F53F) 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

Per la present el/la empleat/da municipal sotaescrit/a, en relació a l’expedient/s i/o
actuacions que s’especifiquen, fa constar el següent:


Que per Ajuntament s’estan tramitant les actuacions/exp. E:2020_2225 indicat en
relació al PROJECTE ORDINARI D'OBRES ANOMENAT PROJECTE EXECUTIU
D’URBANITZACIO DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES DEL PAPIOL.



Que per part Ple ha estat adoptada en data 20/01/2021, la Resolució núm. 0601P21,
mitjançant la qual s’ha acordat l’aprovació inicial projecte especificat.



Que tal i com estableix la normativa vigent, l’expedient restarà subjecte a un període
d’exposició pública (PEP) i posada de manifest un termini de 30 dies.



Que en compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personal s’ha/n
exclòs de l’expedient en PEP el/s següent/s document/s:
a)
b)
c)
d)



Les notificacions (i justificants de rebuda) dirigides les persones interessades.
Les fitxes cadastrals que incorporen dades de caràcter personal.
L’informe de peritatge d’expropiació de terrenys.
El documents anul·lats i/o no vàlids.

Que sense perjudici del que s’ha indicat als punts anteriors, podrà sol·licitar-se en
qualsevol cas, l’accés al/s document/s exclòs/os, prèvia acreditació d’un interès legítim
i/o dret subjectiu que es valori com a suficient a l’efecte indicat.

Finalment es formalitza la present diligència/nota per a la seva tramitació i s’incorpora amb
signatura digital a les actuacions (expedient) que s’indiquen.

VERIFICAT
(SIGNAT)

ASSABENTAT
(SIGNAT)

Carolina Fabra Jiménez

RESPONSABLE / TRAMITACIÓ

Josep Pous Alo

SECRETARIA GENERAL

