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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

DECRET DE L’ALCALDIA
ANTECEDENTS:

Vist que en data 4 d’octubre de 2016, la Sra. Raquel Pérez Pozanco va rebre notificació del Decret
d’alcaldia número 4, de data 27 de setembre de 2016, en el qual li requeríem que en el termini de
10 dies aportés l’autorització dels dos progenitors del menor Jan Gonzálo Pérez, per tal de
procedir a la inscripció en el padró del municipi de Banyeres del Penedès i que a dia d’avui
encara NO l’ha presentat.
Vist que en data 11 d’octubre de 2016, vostè va presentar instància en aquesta Administració
sol·licitant que es paralitzes el procés de baixa del seu fill Jan, a l’espera de resolució judicial i
adjunta el rebut de sol·licitud d’assumpte judicial.
Vist que aquesta NO és la documentació que aquesta Administració li ha sol·licitat presentar.

FONAMENTS DE DRET:
Pel que fa a l’empadronament de menors, cal tenir en compte els requisits establerts en la Nota
informativa del Consejo de Empadronamiento, de data 25 de gener de 2011. En aquesta nota es
preveu que, com a regla general, juntament amb la documentació del full del padró degudament
emplenat o els formularis perquè es notifiquin a l’Ajuntament les dades d’inscripció, i l’aportació del
Llibre de Família per a considerar vàlida la representació dels fills menors s’ha d’exigir la signatura
d’ambdós progenitors, per a la inscripció o canvi de domicili dels menors ( sempre i quan la guarda
i custòdia del menor no estigui confiada en exclusiva al progenitor que realitza la sol·licitud). La
signatura de l’altre progenitor no inclosa al full del padró es podrà recollir en aquest full, o en una
autorització per escrit que acompanyi el full del padró.
De manera excepcional si no es disposa de la signatura dels dos progenitors s’haurà d’aportar
una declaració responsable del progenitor que realitza la sol·licitud, de tenir la guarda custòdia del
menor i capacitat legal suficient per fer la inscripció o el canvi de domicili en el Padró municipal,

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 977671350 - Fax 977671228 - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

Codi Validació: 7YWZ6NX2GWFCCSR7EHCDJZTTM | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Atès que s’ha presentat una objecció per a la seva inscripció en el padró, i d’acord a l’article 54.2
del Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals, preveu que: “ Los menores de edad no
emancipados y los mayores incapacitados tendrán la misma vecindad que los padres que
tengan su guarda o custodia o, en su defecto, de sus representantes legales, salvo
autorización por escrito de éstos para residir en otro municipio”.

Número : 2017-0013 Data : 02/02/2017

En data 3 de març de 2016, es va presentar sol·licitud d’empadronament del menor Jan Gonzalo
Pérez.
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així com de no trobar-se subjecte a cap dels supòsits previstos als articles 103.1.c) o 158.3.c) del
Codi civil.
Si el progenitor que vol fer la inscripció es troba subjecte a algun dels supòsits dels esmentats
articles del Codi Civil, haurà d’aportar còpia de l’autorització judicial corresponent autoritzant la
inscripció o el canvi de domicili del menor en el Padró municipal.

En virtut de les atribucions legals atribuïdes com a alcalde,

PRIMER. REQUERIR a la Sra. Raquel Pérez Pozanco perquè en el termini de 10 dies aporti
l’autorització dels dos progenitors del menor Jan Gonzalo Pérez per tal de regularitzar a la
inscripció en el padró del municipi de Banyeres del Penedès.
En cas que no pugui aportar l’autorització dels progenitors, caldrà que aporti còpia de l’autorització
judicial corresponent que autoritzi a la inscripció del menor en el padró del municipi. Tot
allò, sense perjudici del reconeixement d’excepcionalitat del tràmit com s’indica als
Fonaments de Dret d’aquesta Resolució.
SEGON. TRASLLADAR aquest resolució a la Unitat de Padró i a Secretaria de l’Ajuntament.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la Sra. Raquel Pérez Pozanco i al Sr. Daniel Gonzalo
Palau, que es tracta d’un acte de tràmit, contra el qual no es pot interposar cap tipus de
recurs administratiu, ni judicial.
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D’acord a l’article 71 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Número : 2017-0013 Data : 02/02/2017

Vist que l’article 72 del Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals determina que: “ Los Ayuntamientos darán
de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados incumpliendo los
requisitos establecidos en el artículo 54 de este Reglamento, una vez comprobada esta
circunstancia en el correspondiente expediente en el que se dará audiencia al interesado.”

