V 3.0

Comunicació
Núm Exp.:

Ajuntament de Sabadell

Comunicació
Nom ens

Agència de l'Habitatge de Catalunya
En relació a l'assumpte

Requeriment documentació declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens.
Il·lma. Sra. Marta Farrés Falgueras, alcaldessa de l’Ajuntament de Sabadell.
Els comuniquem que

VALIDAT

D'acord amb el requeriment realitzat, adjuntem document amb els acords del Ple de
l'Ajuntament de Sabadell relatius a la declaració del municipi com a àrea amb mercat
d'habitatge tens, juntament amb una memòria justificativa i un informe mitjançant el qual es
detallen les actuacions previstes amb la finalitat d'atenuar o capgirar l'esmentada situació de
mercat tens.
Informació complementària
Referència externa

Observacions

Documentació adjunta a l'assentament (annexa en aquest formulari i/o tramesa a posteriori)

Documentació en format electrònic aportada a aquest formulari
Adjunta
Validesa

Acords declaracio mercat habitatge tens Sabadell.pdf

Elimina

Mostra

Document amb valor d’originaObservacions

Adjunta

Elimina

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l’ens destí heu de saber que:
Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l’ús d’aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.
URL de la documentació

Observacions

+
-
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Documentació que es tramet a posteriori en format no digitalitzable
Descripció documentació

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l’ens destí heu de saber que:
Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l’ús d’aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.

VALIDAT

Signatura

Marc Gisbert
Gumi - DNI
47184256D
(SIG)
Envia

Modifica

Firmado digitalmente
por Marc Gisbert Gumi DNI 47184256D (SIG)
Fecha: 2021.07.07
10:06:50 +02'00'

Imprimeix
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