
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

Decret d’Alcaldia 
Expedient núm.: 245/2019
Assumpte:  incoació  d’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 dels ens 
locals

DECRET D’ALCALDIA
APROVAR L’INICI DE L’EXPEDIENT DE BAIXA PER INSCRIPCIO INDEGUDA AL PADRO 

D’HABITANTS PER INCOMPLIMENT DELS REQUISITS DE L’ART. 54 DEL REGLAMENT DE 
POBLACIO I DEMARCACIO TERRITORIL DELS ENS LOCALS

1. ANTECEDENTS

1.Dels treballs d’actualització del padró d’habitants, de les sol·licituds presentades pels senyors 
amb DNI: ...890D, 583H i 861H de comunicació de que les persones que es relacionen no viuen  
en  el  seu immoble,  i  del  resultat  del  fitxer  d’errors  mensual  que comunica  l’INE junt  amb la  
Diputació de Tarragona, resulta que les persones que tot seguit es diran, que figuren inscrites en el 
padró municipal,  no resideixen en aquest  municipi  (o no hi resideixen durant la major part  de 
l’any).

Nom NIE

M. A.  ...494D
G. R. B. …639F
S. A.  …390P
I. F. P.  …819Z
V. G. A. R. …518
T. V. C. A. ...517
R. G. T. ...097H
M. Z. ...805W

2. FONAMENTS DE DRET

2.1.  Reglament  de  Població  i  Demarcació  Territorial  dels  ens  locals,  aprovat  pel  Reial  decret  
2612/1996, de 20 de desembre, concretament l’art. 72.

2.2. Resolució d’1 d’abril de 1997, 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).

2.3.  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del 
procediment administratiu comú.
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3. RESOLUCIÓ

PRIMER.- Incoar l’expedient per donar de baixa del padró d’habitants del municipi, per inscripció 
indeguda, per incompliment del requisit de residència de l’art. 54 del Reglament de Població, les 
persones següents:

Nom NIE

M. A.  ...494D
G. R. B. …639F
S. A.  …390P
I. F. P.  …819Z
V. G. A. R. …518
T. V. C. A. ...517
R. G. T. ...097H
M. Z. ...805W

SEGON.- Comunicar,  a  cadascuna de  les  persones  abans  relacionades,  la  incoació  d’aquest  
expedient per donar-les de baixa del padró d’habitants del municipi, per inscripció indeguda.

TERCER.- Fer  saber  a  les  persones  interessades  que disposen  d’un  termini  de  15  dies  per 
manifestar  si  estan  o  no  d’acord  amb  la  baixa,  i  que  poden  presentar  les  al·legacions  i/o 
documents que considerin adients per tal d’acreditar la seva residència en aquest municipi.

QUART.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió 

En dono fe
L’alcalde La Secretària Interventora i Tresorera accidental

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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