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Patrimoni
Requeriment representació de l’entitat Moviment veïnal del Sud
NOHEMI ZAFRA GALVEZ
pg. Gaudí, Nº 1, 5è 3a CP 08203 - SABADELL - BARCELONA

Senyora,
En relació a la vostra instància de data 15 de març de 2022, amb nº de registre
41674/2022 i codi d’assentament ATCE160W56, en la qual sol·liciteu que l’associació
Moviment Veïnal del Sud i la plataforma d’entitats i persones individuals contraris al
projecte privat Surfcity al riu Ripoll a Sabadell es considerin entitats interessades en
l’expedient de concessió de domini a la zona de Sant Oleguer, enfront a la pista coberta
d'Atletisme de Catalunya, per a la construcció d'un equipament esportiu per a la pràctica
del Surf, us requerim per tal que aporteu la documentació que es detalla a continuació per
tal d’acreditar la vostra representació i poder continuar amb la tramitació de la sol·licitud:
-

Poders o autorització de la Sra. Nohemí Zafra i Gálvez, amb DNI 47154029G, que
acreditin la vostra representació de l’entitat Moviment Veïnal del Sud, amb NIF
G67433425, per a poder presentar la instància i documentació que ha donat origen
al present procediment en nom d’aquesta entitat.

Aquesta documentació haurà de ser presentada telemàticament, en un termini de 10 dies
hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció d’aquest document. En cas de no
rebre aquesta documentació considerarem que desistiu de la vostra petició i es donarà per
finalitzat el tràmit, de conformitat amb el que es preveu a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Sabadell, a data de la signatura electrònica.

Trave Ballart, Montserrat
CAP DEL SERVEI DE PATRIMONI
06/05/2022 13:40
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