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DECRET
En el municipi de Corbera les casuístiques que es plantegen entorn als
procediments d’empadronament i a la interpretació de les exigències
d’acreditació documental de la residència declarada són molt diverses, per
aquest motiu, juntament amb el propòsit de sistematitzar i assegurar resultats
homogenis en les tasques realitzades per totes aquelles persones dels diferents
serveis i unitats administratives que intervenen en el procés d’accés al Padró
Municipal d’Habitants s’ha valorat convenient disposar d’un únic manual
integrat per diverses instruccions de compliment per tot el personal municipal.

L’objectiu d’aquest document no és altre que a partir d’aquelles situacions i
problemàtiques amb més incidència en el nostre municipi relacionades amb
l’accés al padró municipal, concretar els tràmits i actuacions a executar
internament, en consonància amb la normativa existent en la matèria i tractant
de simplificar els circuits d’empadronament en ares a una major protecció i
seguretat jurídica de les persones residents al municipi.

Montserrat Febrero i Piera

Consta a l’expedient, l’informe emès per la secretaria municipal en relació a la
l’elaboració de l’esmentat manual, així com del formulari annex que s’incorpora
específicament per a aquells casos on la sol·licitud d’accés al padró no vagi
acompanyada de documentació acreditativa al respecte.
Havent-se confeccionat per part de secretaria/padró els documents denominats
“Manual d’us del Padró” i “Sol·licitud d’Informe de Coneixement de
Residència al Municipi (ICR)”, aquesta alcaldia, en ús de les competències
atribuïdes per l’article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 53.1.u del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOL
PRIMER. Aprovar el document “Manual d’us del Padró” annexat al present
acord com a part integrant d’aquest i que engloba una sèrie d’instruccions a les
que hauran de subjectar-se les actuacions i els tràmits administratius interns
per a l’accés dels ciutadans al padró d’habitants del municipi de Corbera.
SEGON. Aprovar el formulari normalitzat “Sol·licitud d’Informe de
Coneixement de Residència al Municipi (ICR)” que s’annexa a aquesta
resolució, necessari per a la tramitació de la sol·licitud i procediment relatiu a

Marta Puig Puig
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23/04/2021 La secretària acctal.
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23/04/2021 L'alcaldessa

Aquest manual en cap cas pretén ser una recopilació exhaustiva de la totalitat
de tràmits i formalitats vinculades amb el padró municipal, doncs a tal efecte ja
existeix nombrosa normativa on es pot consultar.
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l’accés al padró d’habitants municipals mitjançant les actuacions pertinents per
al coneixement de la residencia.
TERCER. Traslladar el present resolució a les àrees municipals afectades i
procedir a la seva publicació per al seu coneixement general a la seu
electrònica d’aquest ajuntament.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
La secretària acctal.
Marta Puig Puig
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