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Núm. Notificació: 
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CARLES  PENON MOLINS 
PG DE LA MARINA,  129 
08860- CASTELLDEFELS 

L'Alcaldia de l'Ajuntament el 30/09/2021, ha dictat la resolució següent: 

VIST l’escrit presentat pel Sr. Carlos Penón Molins, qui actua com a secretari i en 
representació de l’entitat ciutadana anomenada ASSOCIACIÓ ARTIMENT, amb registre 
d’entrada en aquest Ajuntament el dia 28/09/2021 i número 2021025380, en què 
sol·licita la inscripció al Registre municipal d’entitats ciutadanes.

ATÈS que la documentació presentada reuneix tots els requisits exigits a l’article 41 del 
Reglament de participació ciutadana d’aquest Ajuntament, de data 06/03/2003.

En virtut de les facultats que atribueix a la Presidència de la Corporació l’article 21 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, i en compliment de 
l’article 42.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques,  

R E S O L C:

Primer.- Inscriure l’entitat anomenada ASSOCIACIÓ ARTIMENT al Registre municipal 
d’entitats ciutadanes de Castelldefels amb el número 489. 

Segon.- Sens perjudici de l’efectivitat immediata de la inscripció en aquesta mateixa 
data, requerir l'entitat ASSOCIACIÓ ARTIMENT perquè, un cop obtingut de 
l’Administració Tributària el NIF definitiu, n’aporti al Registre municipal una fotocòpia.

Tercer.- Traslladar aquesta Resolució a totes les persones interessades en l’expedient.

Quart.- Assabentar el Ple d’aquesta Resolució en la propera sessió que celebri.

Cosa que us trasllado perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns, en compliment del que 
disposa l'article 192.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

En el termini d'un mes comptat a partir de la data de recepció de la present notificació podeu interposar 
contra aquest acte, definitiu en via administrativa, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan 
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autor. Si en el termini d'un mes no es produeix resolució expressa, el recurs s'entendrà presumptament 
desestimat.

En el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què es notifiqui la resolució 
expressa del recurs de reposició, o a partir de l'endemà de la data en què aquest s'hagi d'entendre 
presumptament desestimat, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
d'aquesta jurisdicció de Barcelona. 

Si opteu per interposar directament el recurs jurisdiccional, el termini serà de dos mesos comptats a 
partir de l'endemà de la data de recepció de la present notificació.

Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l'1 
d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Això no obstant, 
podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent. La interposició de recursos, però, no 
suspendrà per si sola l'execució de l'acte impugnat.



DESTINATARI/ÀRIA:

CARLES  PENON MOLINS
PG DE LA MARINA,  129 
08860- CASTELLDEFELS 

DILIGÈNCIA DE NOTIFICACIÓ:
El Sr/La Sra.                   

Ha rebut la notificació/escrit de l’Ajuntament

En qualitat de 
Amb DNI 

Castelldefels,            de                             de 

El/La notificat/da,                     El/La notificador/a,

Àrea: Secretaria Municipal
Expedient: Inscripcions al  Registres Entitats
Referència: 2021/17130

Registre de notificació núm.: AJ/00000004/0011/000005730

  
                                        

 Rebutja la notificació 

 Desconegut/da  en aquest domicili

 Dipositat a bústia/sota porta després de 2 intents de notificació

Primer intent,
Signatura del/de la notificador/a,

DATA:
HORA:

Segon intent,
Signatura del/de la notificador/a,

DATA:
HORA:

    Absent     Absent
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