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DECRET
EXPEDIENT: 552/2018
ASSUMPTE:  Baixes del padró d’habitants per caducitat de la inscripció padronal

 

DECRET DE L’ALCALDIA 

DE REVOCACIÓ DE RESOLUCIÓ ANTERIOR SOBRE CADUCITAT D’INSCRIPCIONS 
PADRONALS

1. ANTECEDENTS

Per  Decret  de  l’Alcaldia  número  41  de  data  10  de  maig  de  2018  es  va resoldre  declarar  la 
caducitat  de  les  inscripcions  padronals  de  les  persones  estrangeres  no  comunitàries  sense 
autorització de residència permanent que no havien fet la renovació corresponent, d’acord amb la 
Resolució de 30 de gener de 2015 (BOE 24/3/15), del President de l'Institut Nacional d'Estadística 
i  del  Director  General  de Coordinació  de  Competències amb les Comunitats  Autònomes i  les  
Entitats Locals, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del 
Padró municipal.

D’acord amb la caducitat declarada, les següents persones afectades van ser donades de baixa 
del padró municipal d’habitants.

- A. A. Amb NIE: ...096J 
- Y. B. Amb NIE ...899B

L’Institut Nacional d’Estadística ha comunicat, mitjançant el fitxer d’errors, que les persones que es 
detallen,  tenen  l’autorització  de  residència  permanent.  Per  tant,  la  baixa  per  caducitat  no  és 
correcte. 

2. FONAMENTS DE DRET

L’art.  109  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions  públiques,  estableix  que  les  administracions  públiques  poden  revocar  en 
qualsevol  moment els  seus actes de gravamen o desfavorables,  sempre que la revocació  no 
constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, o sigui contrària al principi d’igualtat, a 
l’interès públic o a l’ordenament jurídic.

Per tot això, 

RESOLC:

PRIMER: Revocar el Decret de l’Alcaldia núm. 41, de data 10 de maig de 2018, en relació a les 
persones que se citen tot seguit, al respecte de les quals es va declarar la caducitat de les seves 
inscripcions padronals, i tenen l’autorització de residència permanent. 

- A. A. Amb NIE: ...096J 
- Y. B. Amb NIE ...899B
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SEGON: En  conseqüència  amb  l’apartat  anterior,  deixar  sense  efecte  les  baixes  del  padró 
d’habitants de les persones esmentades, que es van realitzar en compliment del Decret que ara es 
revoca. Aquestes persones figuraran d’alta en el padró d’habitants des de la data en què s’hi van 
inscriure.

En cas que es comprovi que les persones relacionades en l’apartat 1r no resideixin en aquest 
municipi, caldrà incoar un expedient per donar-les 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.

TERCER: Notificar aquest Decret a les persones interessades.

QUART: Contra aquest Decret es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la seva notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la  
seva notificació.

CINQUÈ: Donar compte del present decret a la Junta de Govern Local i al Ple de la Corporació en 
la propera sessió.

En dono fe
L'Alcalde La Secretària Interventora Tresorera accidental 

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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