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Administració Local

2017-04135
Ajuntament de Gandesa

A N U N C I:

Es fa públic que l’Alcaldia-Presidència, en data 12 de maig de 2017, ha dictat la següent resolució:

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

“L’article 16.1.2º) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que la inscripció 
en el Padró Municipal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent haurà de ser 
objecte de renovació periòdica cada dos anys. El transcurs del termini esmentat donarà lloc a resoldre la caducitat 
de la inscripció padronal, sempre que l’interessant no hagués procedit a aquesta renovació.
L’Ajuntament ha tramès cartes d’avís als afectats per aquesta circumstància, compareixent al domicili dels interessats 
per a lliurar-la. No obstant això, s’ha constatat que els estrangers no comunitaris que es relacionen a l’annex ja no 
resideixen al municipi i no han procedit a efectuar la renovació de la inscripció padronal.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i concordants,

RESOLC:
PRIMER: Declarar la caducitat de les inscripcions en el Padró Municipal d’Habitants dels estrangers no comunitaris 
sense autorització de residència permanent que es relacionen tot seguit, i alhora disposar la seva baixa en el padró:
- EL HADI EL YAHYAOUY, amb passaport núm. FP0698367.
SEGON: Publicar la present resolució en el Butlletí Ofi cial de la Província, amb indicació dels recursos que s’hi 
poden interposar.

Ho mana i signa l’Alcalde-President, a Gandesa, a dotze de maig de dos mil disset.”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement. Aquesta resolució, tal com estableix l’article 52 de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, exhaureix la via administrativa. 

Contra la resolució transcrita, es pot interposar potestativament, recurs de reposició davant l’Alcaldia-Presidència 
en el termini d’un mes a partir de la data següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Ofi cial de la Província 
o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona en 
el termini de dos mesos comptats també a partir de la data següent a la de publicació del present anunci.

Contra la resolució transcrita es pot exercir qualsevol altre recurs que s’estimi procedent, previst a la legislació 
vigent. 

Gandesa, 15 de maig de 2017
La secretària, Y. Sas Laudo
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