
Dimecres, 20 de maig de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

L'alcaldia en data 8 de maig de 2015 ha dictat Resolució, prèvia tramitació dels corresponents expedients de conformitat 
amb el que assenyala la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, així com l'article 16 de la Llei 7/1985, de Bases del 
Règim Local,  i  la Resolució de 28 d'abril  de 2005 de la Presidenta de l'Institut  Nacional d'Estadística i  del  Director 
General de Cooperació Local, que estableixen la renovació periòdica cada dos anys de les inscripcions en el Padró dels 
estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent i la caducitat d'aquestes inscripcions en cas no 
de dur-se a terme l'esmentada renovació, en la que es declara la caducitat i s'acorda la baixa definitiva per caducitat de 
les inscripcions de les persones que es relacionen degut a la falta de renovació de la citada inscripció:

ANNEX.

NOM: Valentina Caicedo Santamaria.

Contra  aquest  acte,  que  és  definitiu  en  via  administrativa,  es  podrà  interposar  directament  recus  contenciós-
administratiu davant els Jutjats de lo Contenciós-Administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos 
contats des del dia següent al de la recepció de la present notificació. De conformitat amb els articles 8.1, 25 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

No obstant, i d'acord amb el que estableix l'art. 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (redacció vigent donada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, Boletín Oficial del Estado del día 14), existeix la possibilitat de –amb caràcter potestatiu i previ a la citada via 
jurisdiccional-  interposar el recurs de reposició que preveu el  citat precepte, recurs que, de ser utilitzat, s'haurà de 
presentar davant el mateix òrgan que l'hagi dictat, per escrit i en el termini d'un mes contat des del dia següent al de la 
recepció de la present notificació.

Si s'ha optat per la interposició del recurs de reposició potestatiu i previ a la via jurisdiccional, no es podrà interposar el 
recurs  contenciós-administratiu  fins  que aquell  no  sigui  resolt  expressament  o  s'hagi  produït  la  seva  desestimació 
presumpta (el termini per resoldre'l expressament i per entendre'l desestimat presumptament és d'un mes des del dia 
següent al de l'entrada del recurs al Registre General de l'Ajuntament).

Contra la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició no es podrà interposar de nou aquest recurs, sinó, si 
procedeix, directament recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats de lo Contenciós-Administratiu de la província 
de Barcelona, en el termini de dos mesos contats des del dia següent al de la notificació de la resolució, si aquesta fos 
expressa; si no fos expressa, el termini per interposar el recurs contenciós serà de sis mesos, a contar des del dia 
següent a aquell en que el recurs de reposició s'hagi d'entendre presumptament desestimat.

No obstant, podrà interposar qualsevol altre recurs si ho considera convenient.

Palau-solità i Plegamans, 8 de maig de 2015
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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