
DECRET D’ALCALDIA 01/2017 ORDENANT LA BAIXA D’OFICI DEL PADRÓ D’HABITANTS 
DEL SR. JORDI OSET SERIÑA

A petició de la Sra. Montserrat Mas Sariola, llogatera de l’immoble situat al Passatge Hostal  
Nou, 9, 2on-2ª de Guardiola, es sol·licita incoar expedient per tal de donar de baixa al padró 
d’habitants al Sr. JORDI OSET SERIÑA, amb DNI núm. 46.240.517-Y, de l’habitatge situat al 
Passatge Hostal Nou, 9, 2on-2ª de Guardiola de Berguedà, perquè no resideix en el domicili i en 
desconeix la seva residència habitual.

Vist que el  Sr.  Jordi  Oset Seriña continua figurant  com a empadronat en aquest  habitatge, 
sense que hi visqui i sense que consti cap altre domicili al municipi.

Atès allò que disposen els articles 72 i 54 del Reglament de Població de Demarcació Territorials 
de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, de l’11 de juliol, modificat pel RD 2612/1996, 
de 20 de desembre, d’acord amb els que correspon tramitar el corresponent expedient en el  
que es donarà audiència als interessats.

Atès que de conformitat amb la Resolució de 9 d’abril de 1997, per la que es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró Municipal (BOE núm. 87 del dia 11 
d’abril de 1997), l’Ajuntament donarà de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, als qui figurin 
empadronats sense tenir l’adreça efectiva al municipi i incompleixin els requisits establerts a 
l’article 54 anteriorment esmentat, prèvia la tramitació de l’expedient corresponent. Atès també 
que segons consulta  General  de la  Comissió Permanent  del  Consell  d’Empadronament  en 
sessió del 21/10/1998, Resolució núm. 6 “Bajas de oficio en los padrones municipales y su 
repercusión en el censo electoral”, la baixa d’ofici en el Padró Municipal donarà lloc també a la 
baixa en el Cens Electoral del municipi corresponent.

Per tot això, l’Alcaldia, fent ús de les atribucions que l’atorga la vigent legislació, 

RESOLT:

Primer.- Incoar expedient per donar de baixa al padró municipal d’habitants al Sr. JORDI OSET 
SERIÑA, amb DNI núm. 46.240.517-Y, de l’habitatge situat al Passatge Hostal Nou, 9, 2on-2ª de 
Guardiola de Berguedà, perquè no resideix en el domicili i  en desconeix la seva residència 
habitual.
 
Segon.- Atorgar el termini de 15 dies al  Sr. JORDI OSET SERIÑA, per tal que pugui manifestar 
si està d’acord o no amb la baixa, per a la qual cosa podrà al.legar i presentar els documents i  
justificacions que estimi pertinents a l’objecte d’acreditar el seu domicili.

Tercer.- Cas  que  no  es  pugui  notificar  a  l’interessat  aquesta  resolució,  es  realitzarà  la 
notificació mitjançant el Tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de l’Estat.

Guardiola de Berguedà, a 6 d’abril de 2017
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