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645V1G41390X0H360TOT

Interessat de l'expedient

Assumpte

EDICTE

Localització de l'activitat

Ajuntament de Salou
Edicte
En no haver-se pogut practicar les notificacions als interessats que es relacionen a
continuació per causes no imputables a aquest Ajuntament i desprès de deixar constància a
l’expedient de les circumstàncies d’haver intentat realitzar-les sense èxit, tal com estableixen
els articles 41.1 i 42.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú,
de conformitat amb el que disposa l’article 44 de la mateixa llei, es fa pública la notificació
dels actes que s’indiquen a les persones interessades per tal que aquestes puguin tenir
coneixement del contingut integre dels actes esmentats, i exercir els drets que els
corresponguin segons la legislació vigent.
Identificació de l’expedient:
Exp. Núm. 17279/2019– Rfa. 08/19 de baixes d’ofici del padró d’habitants
Audiència als Interessats.
Localització de l’expedient:
L’expedient es troba i pot ser consultat a les dependències de la Unitat d’Estadística i Padró
de l’Ajuntament, passeig 30 d’octubre núm. 4 de Salou, en horari de 8.30 a 14.00 h.
Actes administratius que es notifiquen:
Incoació d’un expedient amb la finalitat d’averiguar si procedeix la baixa en el padró
d’habitants del municipi de Salou per incomplir, presumptament, els requisits establerts
en l’art. 54 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Drets dels interessats:
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Els interessats tenen dret a formular les al·legacions que considerin convenients per a
la defensa dels seus interessos en el termini de 15 dies a partir del dia següent a la
publicació de la present notificació.
Relació d’interessats:
nif/pasaport
X6483150W
X5220994V
49878892B
39655745L
FU245689
FU248095
X0660146T
FU245691
A01840465
33894015L
39937044M
41024154C
A02030286
AU213456
25463142A
KH2400022
29541395B
Y3762880W
X0210770K
BB5448003
FU245692
55225064V
X8603854Z
48005182L
X5811832P
49874111Z
34752889G
X5891060R
X6528940E
150291198
Signat,
Cap de Servei de
F_GRPFIRMA_GRUP_CAPS

Suport Intern
Carlos Beunza
Arrue
20-02-2020 14:49
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