Imprimir formulari

PADRÓ D'HABITANTS
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACORD DE BAIXA

209 - VIII.1.3.2.

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

EXPOSO

Que l'Ajuntament de Salt, va acordar amb el Decret d'Alcaldia, de data 30 de gener de 2008, donar-me de baixa
d'ofici del Padró Municipal d'Habitants per estar afectat per la renovació periòdica de la inscripció i no haver-la
realitzat, segons la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de
gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i per Resolució de l'Institut
Nacional d'Estadística per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments en relació amb el procediment
per acordar la caducitat de les inscripcions padronals d'estrangers no comunitaris sense autorització de
residència permanent, si no és renovada cada 2 anys.
Manifesto que fins al moment estava empadronat a:
I actualment, ja no resideixo en aquesta adreça; el meu domicili actual és:

Presento RECURS DE REPOSICIÓ contra l'acord de baixa, de data 30 de gener de 2008
(fitxer d'intercanvi)

SOL·LICITO

Que es mantingui la meva inscripció en el Padró Municipal d'Habitants i no es procedeixi a realitzar la baixa d'ofici
del meu empadronament ni el de la meva família ja que, continuem vivint en aquesta adreça:

Salt,
Signatura:

de

de 20

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:
(marqueu el que correspongui)

Últim rebut de la hipoteca
Últim rebut de lloguer
Factura de subministrament

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
PH 2
Pl. Lluís Companys, 1 17190 SALT Tel. 972 24 91 91 NIF P-1716400-E www.salt.cat

