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PUBLICACIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12900114 SQEXV-TCRPL-H673A 6B2B10E78704782DB8675BC40CBED4C163594C9D) 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

Es fa públic que per Resolució núm. 2603J21 de data 16/02/2021 dictada per la Junta de
Govern Local (EXP.E:2019_2925), on en la seva part dispositiva diu:
“(....) Primer.- Aprovar prèvia del Projecte en sòl no urbanitzable anomenat Projecte
d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a l’ampliació i reforma dels serveis
generals del Cementiri de Roques Blanques del terme municipal del Papiol, presentat
per la societat BATLLE I ROIG ARQUITECTURA en data 12 de febrer de 2021 (R/E. 822).
Segon.- Considerar la conveniència d’incorporar informes i/o autoritzacions emesos per
part d’altres AAPP i organismes (públics i/o privats) i en conseqüència, demanar la seva
emissió als destinataris que s’indiquen seguidament, acompanyant les especificacions
tècniques necessàries.
ADMINISTRACIÓNS PÚBLIQUES TERRITORIALS
 Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA)
 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
 Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura. Serveis Territorials a Barcelona
 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
 Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
 Agència de Protecció de la salut i gestió del risc ambiental. Servei regional de Barcelona
 Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments
 Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
 Subdirecció General de Programes de Protecció Civil
Tercer.- Tramitar aquesta actuació pel procediment general previst a l’article 48 del
TRLUCAT amb l’obertura d’un termini de 30 dies d’exposició pública amb la posada de
manifest de l’expedient als/les interessats/des.
Quart.- Determinar que un cop s’hagin complert els requisits anteriorment esmentats, i no
s’hagin formulat al·legacions es remetran les actuacions a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona als efectes de l’aprovació definitiva corresponent.
Cinquè.- Informar que contra aquesta resolució, que constitueix un acte de tràmit no
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.
Sisè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: a la/les persona/es interessada/es i als organismes indicats.
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, FTC, ANA i
ECP).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (apartats 1 i 3 de l’art. 45 de
la LPACAP) i al portal de la seu electrònica municipal (normes de transparència).
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Setè.- Adoptar les decisions anteriors per unanimitat dels membres presents (....)”.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12900114 SQEXV-TCRPL-H673A 6B2B10E78704782DB8675BC40CBED4C163594C9D) 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

Nota: El present edicte serà publicat en el BOPB i a l’apartat indicat de la Seu electrònica
municipal.
Alfons Díaz Rodríguez

SECRETARI
El Papiol, 18 de febrer de 2021

MD2120

Pàg. 2 / 1

