Ajuntament de Vallbona de les Monges

EDICTE
Edicte d’aprovació definitiva de la supressió del Registre municipal de parelles de fet del
municipi de Vallbona de les Monges.
Per acord de Ple de la Corporació, de data 23 de novembre de 2017, es va aprovar
inicialment la supressió del Registre municipal de paelles de fet del municipi de Vallbona
de les Monges, atès que aquestes unions es poden inscriure actualment amb major
seguretat jurídica en el Registre de parelles estables de Catalunya.
L’acord d’aprovació inicial s’ha publicat al BOP de Lleida número 237, de data 12 de
desembre de 2017, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la seu electrònica
(www.vallbonadelesmonges.cat), atorgant als interessats un període de trenta (30) dies
per tal que presentin al·legacions o reclamacions.
Finalitzat aquest termini no s’ha presentat cap al·legació o reclamació per la qual cosa
l’acord ha esdevingut definitiu.
El que es fa públic per a general coneixement, tot informant que el Registre municipal de
parelles de fet del municipi de Vallbona de les Monges, continuarà causant efectes per a
les parelles inscrites pel que fa a l’expedició de certificats d’assentaments.
Contra l’aprovació definitiva que és ferma en via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos des de l’endemà de la present publicació, sens perjudici que amb
caràcter potestatiu es pugui interposar recurs de reposició dins el termini d’un mes.
Vallbona de les Monges, 5 de febrer de 2018
L’Alcalde
Ramon Bergadà i Benet
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