
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

DECRET

EXPEDIENT: 688/2017

ASSUMPTE: Incoació  d’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 del règim local, dicta el següent: 

INCOAR  EXPEDIENT  DE  RENOVACIO  DE  LES  INSCRIPCIONS  PADRONALS  O 

DECLARAR-NE LA CADUCITAT, DE LES PERSONES ESTRANGERES NO COMUNITARIES 

SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDENCIA PERMANENT.

ANTECEDENTS

L’Institut  Nacional  d’Estadística  ha  comunicat  a  aquest  Ajuntament  la  relació  de  persones 

estrangeres  no comunitàries  inscrites  en  el  padró  d’habitants  d’aquest  municipi  que no tenen 

autorització de residència permanent. Aquestes persones són les següents:

H. B. Amb NIE: ...309Y i data d’alta al padró del 30/03/2015

N.G. C. T. Amb NIE: ...548N i data d’alta al padró del 20/05/2015

J. L. M. H. Amb NIE: ...771Z i data d’alta al padró del 17/07/2013

S. A. G. amb Passaport: ...977 i data d’alta al padró del 17/07/2013

V. R. S. Y. amb Passaport: ...645 i data d’alta al padró del 22/07/2015

Aquestes persones han de renovar la inscripció padronal corresponent abans que transcorrin dos 

anys des de la data de l’alta o des de la data de l’última renovació expressa.

FONAMENTS DE DRET

- L’article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix  

l’obligació  de  renovar  periòdicament  cada  dos  anys  les  inscripcions  de  persones 

estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent.
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- Resolució de 26 de maig de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, 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.

- Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del 

procediment administratiu comú.

Per tot això, 

RESOLC :

PRIMER: Incoar l’expedient per renovar les inscripcions padronals, o declarar-ne la caducitat, de 

les persones estrangeres  no comunitàries sense autorització  de residència permanent  que tot 

seguit es relacionen.

H. B. Amb NIE: ...309Y

N.G. C. T. Amb NIE: ...548N

J. L. M. H. Amb NIE: ...771Z

S. A. G. amb Passaport: ...977

V. R. S. Y. amb Passaport: ...645

SEGON: Comunicar,  a  cadascuna  de  les  persones  abans  relacionades,  la  incoació  d’aquest 

expedient i requerir-les perquè procedeixin a la renovació de la inscripció padronal corresponent, 

si és el cas, abans que es produeixi la caducitat de la inscripció padronal corresponent.

TERCER: Fer saber a les persones interessades que, en cas que no es produeixi la renovació 

esmentada abans que transcorrin dos anys des de la data de l’alta o des de la data de l’última  

renovació  expressa  en  el  padró  d’aquest  municipi,  es  produirà  la  caducitat  de  la  inscripció 

padronal corresponent, procedint-se a la baixa de l’habitant del padró municipal.
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Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, davant meu el secretari 

interventor i tresorer, José Fèlix Velasco Martínez, que certifico. 

L’alcalde, En dono fe, 

El Secretari Interventor i Tresorer

Document signat electrònicament al marge.

Banyeres del Penedès
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