AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCI
Ramón Ferré Solé, Alcalde-President de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement
general i als efectes oportuns faig públic el que segueix:
Per Decret d’Alcaldia núm. 3809 de data 24 de juliol de 2019, ha estat aprovat un Catàleg
d’Actes del Servei d’Atenció al Ciutadà, amb indicació de les dades següents:
PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que son les següents:
- Descripció del tràmit.
- Classificació temàtica.
- Qui pot sol·licitar-ho?.
- Quan es pot sol·licitar?.
- Documentació que s’ha d’aportar.
- Legislació aplicable.
- Preu.
- Com es liquida?.
- Resolució i termini de resolució.
- Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
-Recursos que es poden interposar
-Silenci administratiu.
-Dades internes de la IT
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-Altres informacions d’interès.
- Passos a seguir.
-Canal de sol·licitud: SAC PRESENCIAL.
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SEGON.- APROVAR els Catàlegs d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Calafell següents:

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

80d85fd6ea5a47ec8495bbcd21d76a92001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

1) Llicència ambiental per activitats de l’annex II de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
2) Comunicació de canvi de titular de les activitats incloses a l’annex I, annex II i annex III
de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
3) Comunicació prèvia per activitats de l’annex III de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
TERCER.- APROVAR LA BAIXA, del Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell següent:
1) Comunicació prèvia activitats annex III.
2) Comunicació prèvia de canvi de nom d’una activitat inclosa a la Llei 20/2009 de 4 de
desembre (ANNEX II I ANNEX III.
3) Llicència ambiental ANNEX II
QUART.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’anuncis
de la Corporació i a la pàgina web municipal.
Calafell, a 24 de juliol de 2019
L’Alcalde

Ramon Ferré i Solé
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