
Dimarts, 8 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE declarant la caducitat d'inscripcions i aprovant la baixa en el Padró Municipal d'Habitants del 2T'16 d'aquest  
municipi de les persones que es relacionen, en haver transcorregut el termini de dos anys sense que s'hagi realitzat la  
renovació de la inscripció en el padró

DE CONFORMITAT amb el que disposa el Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, la modificació del Reglament 
de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat per RD 1690/1986, d'11 de juliol (BOE de 16/01/1997),  
la Resolució de 26 de maig de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 28 d'abril  
de 2005, de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Local pel qual es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers 
no comunitaris sense autorització de residencia permanent que no siguin renovats cada dos anys (BOE de 30/05/2005) i 
la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  es  posa  en 
coneixement general, que l'Alcaldia, en el dia de la data, ha dictat el següent Decret, la part resolutiva del qual es 
transcriu a continuació:

"Primer.- DECLARAR la caducitat de les inscripcions i APROVAR la baixa en el padró municipal d'habitants del 2T'16 
d'aquest municipi de les persones que tot seguit es relacionen, en haver transcorregut el termini de dos anys sense que 
s'hagi realitzat la renovació de la inscripció en el padró a la qual estan obligats els ciutadans estrangers no comunitaris 
sense autorització de residència permanent, de conformitat amb la nova redacció dels paràgrafs 2n i 3r del núm. 1 de 
l'article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, introduïda per l'apartat 1 de l'article 3r 
de la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i  
llibertats  dels  estrangers  a  Espanya  i  la  seva  integració  social  modificada  per  la  Llei  Orgànica  8/2000,  de  22  de 
desembre:

Identificador Nom via
X6906080P C/GIRONA, 56 4T 1A
X6104314E C/ARAGO, 10 
EY1367836 C/ORIENT, 30 4T 4A
A4978244 CTRA. RIBES, 209 1R 3A
Y2297012Q CAN PEP

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a totes les persones interessades, perquè en prenguin coneixement i tingui els 
efectes oportuns.

Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona".

Les Franqueses del Vallès, 25 d'octubre de 2016
L'alcalde, Francesc Colome Tenas

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