
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

DECRET
EXPEDIENT: 357/2016
ASSUMPTE:  Resolució de l’expedient de renovació, o caducitat,  de les inscripcions padronals 
corresponents  a  les  persones  estrangeres  no  comunitàries  sense  autorització  de  residència 
permanent

Amadeu Benach i  Miquel,  Alcalde de l’Ajuntament  de Banyeres  del  Penedès,  en virtut  de les 
facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent: 

APROVAR  LA  RESOLUCIÓ  DE  L’EXPEDIENT  DE  RENOVACIÓ  O  CADUCITAT  DE  LES 
INSCRIPCIONS  PADRONALS  CORRESPONENTS  A LES  PERSONES  ESTRANGERES  NO 
COMUNITÀRIES SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PERMANENT.- EXP. 357/2016

ANTECEDENTS

Per Decret núm. 32, de data 21 de novembre de 2016, es va incoar l’expedient per renovar les 
inscripcions padronals, o declarar-ne la caducitat, de les persones estrangeres no comunitàries 
sense  autorització  de  residència  permanent  de  les  quals  s’havia  rebut  informació  de  l’Institut 
Nacional d’Estadística i que eren les següents:

NOM, NIE/PASSAPORT i DATA D’ALTA AL PADRO

Gruba, Nadiia, …….699, 2/10/2016
Molina Alarcon, Jackson Eric, sense document, 03/11/2014
Stefak, Ganna, ……230M, 02/02/2015
Mishin, Vladimir, …….59G, 29/01/2015
Boutasghount, Hassan, …002Y, 22/03/2007

Fets  els  requeriments  corresponents  a  les  persones  interessades,  s’han  rebut  en  aquest 
Ajuntament les renovacions relatives a les inscripcions padronals de les persones següents:

NOM, NIE/PASSAPORT i DATA D’ALTA AL PADRO

Molina Alarcon, Jackson Eric, ....870A, 03/11/2014
Stefak, Ganna, ……230M, 02/02/2015

FONAMENTS DE DRET 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei orgànica 
14/2003, de 20 de novembre, que, a l’article 16, estableix l’obligació de renovar periòdicament 
cada dos anys les inscripcions de persones estrangeres no comunitàries sense autorització de 
residència permanent.

Resolució de 26 de maig de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri d’Administracions Públiques, 
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,  per  la qual  es dicten instruccions 
tècniques  als  ajuntaments  sobre  el  procediment  per  acordar  la  caducitat  de  les  inscripcions 
padronals  de  les  persones  estrangeres  no  comunitàries  sense  autorització  de  residència 
permanent que no es renovin cada dos anys.
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Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Per tot això, 

RESOLC

PRIMER.- Declarar renovades les inscripcions del padró municipal de les persones estrangeres no 
comunitàries que tot seguit es relacionen i comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística aquestes 
renovacions. Les persones afectades per aquesta renovació són:

NOM, NIE/PASSAPORT i DATA D’ALTA AL PADRO

Molina Alarcon, Jackson Eric, ....870A, 03/11/2014
Stefak, Ganna, ……230M, 02/02/2015

SEGON.- Pel que fa a les persones que no han renovat la seva inscripció padronal, declarar la  
caducitat de les inscripcions corresponents i procedir a la baixa del padró d’habitants d’aquestes 
persones,  sent  la  data  d’aquesta  baixa  la  de  la  notificació,  a  cadascuna  de  les  persones 
interessades,  d’aquesta  resolució.  Les  inscripcions  que  es  declaren  caducades  són  les 
corresponents a les persones següents:

NOM, NIE/PASSAPORT i DATA D’ALTA AL PADRO

Gruba, Nadiia, …….699, 2/10/2016
Mishin, Vladimir, …….59G, 29/01/2015
Boutasghount, Hassan, …002Y, 22/03/2007

TERCER.-  Notificar  aquesta  resolució  a  les  persones  cessades  fent-los  saber  que  contra  la 
present  resolució,  que posa  fi  a  la  via  administrativa,  procedeix  interposar  recurs  contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot  
interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació.

Ho  mana  i  signa  el  Sr.  Amadeu  Benach  i  Miquel,  a  Banyeres  del  Penedès,  davant  meu  el 
secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.

En dono fe
L’alcalde El secretari interventor i tresorer

Amadeu Benach i Miquel José Felix Martínez Velasco

Document signat electrònicament al marge
Banyeres del Penedès
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