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ACORD PER CLARIFICAR LA CONTINUÏTAT I
VIGÈNCIA
DEL REGISTRE MUNICIPAL DE
PARELLES DE FET - Expedient SEC/207/2017

MONTSERRAT BAULAS BORDES , SECRETÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA,
C E R T I F I C O:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 05 de juny de 2017, va adoptar, entre
d'altres, l'acord que es transcriu a continuació:

Atès que la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei
25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles
estables, i de conformitat amb el que preveu el seu article 1 es va crear el Registre de parelles estables tot
incorporant una disposició addicional a la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
relatiu a la persona i la família, amb el contingut següent:
“Disposició addicional desena. Registre de parelles estables
”1. Es crea el Registre de parelles estables, a l’efecte de publicitat, adscrit al departament competent en
matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en tingui atribuïda la competència.
Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret Llei 3/2015, de 6 d'octubre, va determinar d'establir l'organització i el
funcionament del Registre de parelles estables tot incorporant una disposició final a la Llei 25/2010, del 29 de juliol,
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, amb el contingut següent:
“Disposició final sisena. Organització i funcionament del Registre de parelles estables
“L’organització, el funcionament i la publicitat del Registre de parelles estables s’ha d’establir per reglament”.
Atès que l'ORDRE JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables
de Catalunya.
Atès que l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia disposa d'un Registre Municipal de Parelles de Fet que va ser creat
a l'any 1999 i es troba en funcionament.
Atès que malgrat que el Registre ara creat per la Generalitat de Catalunya s'estableix com a Registre únic, aquesta
circumstància no exclou la vigència dels registres municipals fins ara existents.
Atès que actualment hi ha 252 parelles de fet inscrites en el Registre Municipal de Parelles de Fet.
Atès que és voluntat de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia és la de donar continuïtat al Registre Municipal de
Parelles de Fet.
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A l'empara d'allò que disposa l'article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions
efectuades per l'Alcaldessa d'aquest Ajuntament mitjançant Decret núm. 967/2015 de data 03 de juliol de 2015.
Per tot l'exposat aquesta Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- DETERMINAR la vigència i funcionament del Registre Municipal de Parelles de Fet de Sant Sadurní
d'Anoia.
SEGON.- FER PÚBLICA aquest acord a través de la web municipal i al tauler d'anuncis de la seu electrònica.
TERCER.- DONAR TRASLLAT a Comunicació i a l'OAC.

I perquè així consti, fent expressa l'advertència de l'article 206 del reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, als efectes oportuns lliuro la present certificació d'ordre i amb el
vistiplau de la senyora Maria A Rosell i Medall, alcaldessa-presidenta, a Sant Sadurní d'Anoia, 13 de juny de 2017.
VIST I PLAU,
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