
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

DECRET

EXPEDIENT: 3/2018

ASSUMPTE: Resolució de l’expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d’habitants per 

incompliment dels requisits de l’art. 54 del Reglament de població i demarcació territorial.

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 BAIXES PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA AL 

PADRO  D’HABITANTS  PER  INCOMPLIMENT  DELS  REQUISITS  DE  L’ARTICLE  54  DEL 

REGLAMENT DE POBLACIÓ I DEMARCACIÓ TERRITORIAL.- EXP. 3/2018

ANTECEDENTS

Per Decret núm. 1, de data 3 de gener de 2018, es va incoar l’expedient per procedir a la baixa 

del padró d’habitants del municipi, per inscripció indeguda, de les persones que no compleixen 

amb el requisit de residència de l’art. 54 del Reglament de Població.

Tramitat  l’expedient,  les  propostes  de  baixa  han  estat  comunicades  a  les  persones 

interessades, les quals han disposat d’un termini de deu dies per manifestar si estaven d’acord, 

o no, amb les baixes proposades. Transcorregut aquest termini, no han manifestat res sobre la 

proposta  de  baixa  del  padró  d’habitants  que  els  havia  estat  comunicada,  les  persones 

següents:

Nom NIE

A. P. B. …536

A. B. …376

E. E. S. …700Q

C. C. K. …431A

M. A. …802

T. C.  …587B

I. R.  …375
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M. L. L.  …821

FONAMENTS DE DRET

Reglament  de  Població  i  Demarcació  Territorial  dels  ens  locals,  aprovat  pel  Reial  decret 

2612/1996, de 20 de desembre, concretament l’art. 54.

Resolució d’1 d’abril, de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del director general 

de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la 

gestió i revisió del padró municipal, concretament al seu apartat 1.c).

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

administratiu comú.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Per tot això, 

RESOLC

PRIMER.- Donar de baixa del padró d’habitants d’aquest municipi, per inscripció indeguda, les 

persones que no han manifestat res sobre la proposta de baixa del padró d’habitants que els 

havia estat comunicada, les persones següents:

Nom NIE

A. P. B. …536

A. B. …376

E. E. S. …700Q

C. C. K. …431A

M. A. …802

T. C.  …587B

I. R.  …375

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS  -  NIF P4302000G



 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

M. L. L.  …821

SEGON.-  Notificar aquesta resolució de baixa a les persones interessades i fer-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.

TERCER.- Pel  que  fa  a  les  persones  que  han  manifestat  el  seu  desacord  amb  la  baixa 

comunicada, o no han manifestat res al respecte, trametre una còpia de l’expedient al Consell 

d’Empadronament per tal que aquest emeti un informe sobre la procedència o no de les baixes.

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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