ANUNCI NÚM. 2/2017
D’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i per tal que serveixi
com a notificació als interessats es publica que aquesta Alcaldia, per Decret núm.
6/2017 del dia 09/02/2017, ha resolt el següent:
“Primer. Declarar la caducitat de les inscripcions, i en conseqüència aprovar la baixa en
el Padró Municipal d’Habitants d’aquest municipi de Montellà i Martinet, en haver
transcorregut un termini superior als dos anys sense que hagin presentat la
corresponent sol·licitud de renovació de la seva inscripció padronal, a la qual estan
obligats els ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència
permanent, de les persones següents:
Nombre
DORA NILDA CABRERA
NADIA ALEXANDRA LOPES MOREIRA
KAREN CECILIA GAMONAL ALEGRE
FABIANA MACHADO DOMINGUES
ANA CRISTINA BORODI

Identificador
... 634Y
... 352N
... 6095
...604K
...229A

Segon. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, a la plana
web municipal i al BOE, als efectes de notificació, oferint els recursos corresponents.
Tercer. Determinar que, a efectes padronals, la data de la baixa per caducitat serà la de
la publicació al BOE d’aquesta resolució.
Quart. La informació continguda en la present resolució s’ha de trametre a l’Institut
Nacional d’Estadística en la forma legalment prevista.
Cinquè. Aquest Decret s'ha d'inscriure al Llibre Registre de Decrets de l'Alcaldia obert a
aquest efecte i del mateix se n'ha de donar compte al Ple de l'Ajuntament en la propera
sessió que faci.”
Règim de recursos:
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar:
- Recurs de reposició potestatiu davant l’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació al BOP de Lleida, d’acord amb el que estableixen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
- Alternativament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos comptats des del dia de la

publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
- No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que s’estimi adient.
Martinet, 9 de febrer de 2017
L’ALCALDE,

Josep Castells Farràs

