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Ajuntament de L'Hospitalet
Data 27-11-2019
Número RES/10009/2019

Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda

A

Atenció Ciutadana

RESOLUCIÓ RELATIVA A L'AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE I
NOTIFICAR ELS EXPEDIENTS RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D'HABITANTS, INICIATS A INSTÀNCIA DE PART, FINS A 6 MESOS, FINS QUE EL VOLUM
DE DEMANDES NO DISMINUEIXI O BÉ NO ES PUGUIN ESTABLIR MECANISMES QUE
PERMETIN DONAR UNA CORRECTA RESPOSTA EN TERMINIS INFERIORS ALS 3
MESOS.
El/La Tinent/a d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel
Decret 5700, de 17 de juny de 2019, en relació a la sol·licitud d’ampliació de terminis per a la
resolució d’expedients iniciats a instància de part efectuada pel Cap del Servei d’Atenció
Ciutadana.
ATÈS que l’increment progressiu del nombre de sol·licituds relacionades amb el Padró
Municipal d’Habitants ha estat de 2.750 sol·licituds al període comprés entre l’1 de gener al 16
d’octubre de l’any 2018 a 5.790 sol·licitud en el mateix període del present any.
ATÈS que aquest increment ha estat acompanyat d’una disminució de personal a la Unitat de
Gestió de la Població (UGP) encarregada de la seva gestió, passant de 6 persones el setembre
de 2018 a 3 el setembre de 2019.
ATÈS que aquestes situacions han suposat una saturació en la gestió dels expedients per part
de la UGP.
ATÈS que, malgrat els canvis en marxa, els expedients acumulats i la continuïtat en el temps
de l’alt volum de demandes dificulten donar resposta en termini, per això es planteja la
necessitat d’articular mesures que permetin donar cobertura a la resolució dels expedients més
enllà del termini de 3 mesos.
VIST l’article 23 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les Administracions
públiques, que planteja la possibilitat d’ampliar el termini màxim per resoldre i notificar
determinades tipologies d’expedients, de forma excepcional, quan s’hagin esgotat els mitjans
personals i materials de que es disposa.
ATÈS que el Cap de Servei d’Atenció Ciutadana ha emès informe amb data 18 de novembre
de 2019, sol·licitant l’ampliació del termini màxim per resoldre i notificar els expedients iniciats a
instància de part fins a 6 mesos, per l’elevat volum de demandes i fins que aquest no
disminueixi o bé no es puguin establir mecanismes que permetin donar una correcta resposta
en terminis inferiors als 3 mesos.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CODI DE VERIFICACIÓ

B

VIST l’informe proposta sobre l’ampliació del termini de gestió dels expedients del Padró
Municipal d’Habitants emès pel Cap de Servei d’Atenció Ciutadana.
VIST l’informe jurídic emès per l’Assessoria Jurídica.
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El/La tinent/a d'alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li han estat delegades per l’Alcaldia pel Decret 5703, de 17 de juny
de 2019,

CVE 2019041253

Contra aquest acte de tràmit no qualificat, que no exhaureix la via administrativa, no es podrà
interposar cap recurs, sense perjudici del disposat a l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

https://bop.diba.cat

Segon.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així
com en la Seu electrònica i el Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Pàg. 2-2

Primer.- AMPLIAR el termini per resoldre i notificar els expedients iniciats a instància de part,
relacionats amb la gestió del Padró Municipal d’Habitants, fins a 6 mesos.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2019

Signat digitalment per:
El tinent d'alcaldia de l'Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda
Francesc J. Belver Vallés
27-11-2019 12:48
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