DILIGÈNCIA ENTRADA EN VIGOR ORDENANÇA REGULADORA DE CERIMÒNIES CIVILS A
CELEBRAR PER L’AUTORITAT MUNICIPAL.

DILIGÈNCIA que s'estén per a fer
constar que l’Ordenança reguladora
de cerimònies civils a celebrar per
l’autoritat municipal, va entrar en vigor
el dia 4 d’agost de 2017, després del
compliment dels tràmits previstos en els
articles 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, i
49 i 70.2, en relació amb el 65.2, de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local:

DILIGENCIA que se extiende para hacer
constar que la Ordenanza reguladora
de ceremonias civiles a celebrar por
la autoridad municipal, entró en vigor
el día 4 de agosto de 2017, tras el
cumplimiento de los trámites previstos
en los artículos 133 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas, y 49 y 70.2,
en relación con el 65.2, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local:

- Aprovació definitiva de la norma per la
Comissió del Ple d’Administració,
Contractació, Recursos Humans i
Seguretat
Ciutadana
(en
exercici
d’atribucions
de
caràcter
decisori
delegades pel Ple de la Corporació el dia
6 de juliol de 2015, BOP núm, 143 de
28/07/2015), en sessió celebrada el dia 2
de maig de 2017 (punt 2 de l’ordre del
dia).

- Aprobación definitiva de la norma por la
Comisión del Pleno de Administración,
Contratación, Recursos Humanos y
Seguridad Ciudadana (en ejercicio de
atribuciones de carácter decisorio
delegadas por el Pleno de la
Corporación el día 6 de julio de 2015,
BOP nº 143 de 28/07/2015), en sesión
celebrada el día 2 de mayo de 2017
(punto 2 del orden del día).

- Comunicació de l’acord municipal, amb
el text íntegre de l’Ordenança als òrgans
competents de les Administracions de
l’Estat i Autonòmica, en data 4 de juliol
de 2017.

- Comunicación del acuerdo municipal,
con el texto íntegro de la Ordenanza a
los órganos competentes de las
Administraciones
del
Estado
y
Autonómica, en fecha 4 de julio de 2017.

- Publicació del text íntegre de la norma
reglamentària en el BOP núm. 134 de
data 13 de juliol de 2017.

- Publicación del texto íntegro de la
norma reglamentaria en el BOP nº 134
de fecha 13 de julio de 2017.
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