ANUNCI
Per Resolució d’Alcaldia núm. 9/19 de data 23 de gener de 2019 s’ha resolt el següent:
“Decret concretant dates per celebrar bodes civils.
Fets
MATRIMONIS DE CARÀCTER CIVIL. Sol·licitud per celebrar cerimònia de casament civil a
l'Ajuntament.
Per part de l’alcaldia es vol concretar certs aspectes en relació a la celebració de matrimonis de caràcter
civil concretament el referent als dies en que es pot celebrar aquest acte. Aquest tràmit va dirigit a tota
persona que vulgui casar-se civilment a l’ Ajuntament de Riudecols.
Els casaments se celebren en una dependència municipal.
L’Alcaldessa és qui té la potestat de celebrar casaments civils.
Tanmateix, aquesta potestat pot ésser delegada en els/les regidors/es de l’Ajuntament. Cal que s’adrecin a
l’Alcaldia-registre general de l’Ajuntament de Riudecols per fer-hi la sol·licitud de dia i hora per a la
celebració del casament civil. Fonaments de dret
Normativa relacionada
- Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni
civil pels Alcaldes.
- Instrucció de 26 de gener de 1995, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre
autorització del matrimoni civil pels Alcaldes.
En conseqüència, RESOLC:
1. Concretar que els dies per a la celebració de matrimonis civils a l’ Ajuntament de Riudecols seran els
següent:
- Sala de Plens i /o casa de cultura: Els dimarts al matí de les 10:00 hores a les 13:00 hores.
- Donat que està prohibit alimentar els animals a la via pública, no es podrà llençar arròs a la sortida de
les celebracions matrimonials.
Tant la decoració addicional del Saló de Plens, com la música i els professionals fotògrafs seran
contractats pels contraents i la despesa anirà al seu càrrec.
2. Donar publicitat de la present resolució. Règim de recursos: Si es vol impugnar la present resolució,
que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació. ”
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