Núm. de Decret i Data:
2021DECR000120 10/06/2021

Expedient núm.: X2019000354 - 1021-000001-2019

DECRET
DECRET ALCALDIA DELEGACIÓ DE FUNCIONS MATRIMONI CIVIL
Antecedents
1. En data de 15 de juny de 2019, es constituí la nova Corporació, sorgida
de les eleccions municipals del proppassat 26 de maig.
2. En data de 27 de juny de 2019, l’Alcalde-President, va dictar decret
d’Alcaldia núm. DECR201900095, de nomenament de regidors de la
Corporació com a Tinents d’Alcalde.
3. Es fa necessària la delegació de funcions de l’Alcaldia en matèria de
matrimoni civil, atès que el dia 12 de juny de 2021, a les 12:30 hores,
s’ha d’oficiar el matrimoni civil entre el Sr. A.P.P. i la Sra. C.P.M., quin
expedient matrimonial s’instruí al Registre Civil de Sant Feliu de
Llobregat (Barcelona) amb el núm. 3864/19-C, essent-li impossible, a
aquesta Alcaldia, de poder-lo celebrar.
Fonaments de dret
 Article 51.1 del Codi Civil
 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament y Règim Jurídic de les Entitats
Locals
No essent-li possible a aquesta Alcaldia poder celebrar el matrimoni civil
relacionat a l’antecedent 3r. del present decret el dia 12 de juny de 2021, es fa
necessari delegar les funcions en matèria de matrimoni civil al Tinent d’Alcalde
Sr. Alejandro Bertrán Rodríguez; i d’acord amb l’article 43 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, amb el present decret
RESOLC
Primer- DELEGAR les funcions de matrimoni civil per autoritzar, únicament i
exclusivament el matrimoni civil que es relaciona:
Pel dia 12 de juny de 2021, a les 12:30 hores, per oficiar el matrimoni civil entre
el Sr. A.P.P. i la Sra. C.P.M., al Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Alejandro Bertran
Rodríguez per resultar-li impossible, a aquesta Alcaldia, de poder-lo celebrar.

Segon.- DONAR PUBLICITAT del present decret d’acord amb la normativa
vigent.
Document signat electrònicament.

