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DELEGACIÓ ESPECIFICA INDISTINTA I AMB CARÀCTER PERMANENT DE LA FACULTAT
PER LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS A FAVOR DE DIFERENTS REGIDORS I
REGIDORES.
ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals que van tenir lloc el passat 26 de maig, en la
sessió constitutiva del Ple celebrada el 15 de juny de 2019, la Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, desprès de la seva elecció com Alcaldessa d’aquesta ciutat va prendre possessió del
seu càrrec de conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de règim electoral general.
ATÈS que la Llei 35/1994, de 23 de desembre de modificació del Codi Civil en matèria
d’autorització del matrimoni civil pels Alcaldes, ha fet extensiva a tots els Alcaldes/ses, o
regidors/es en qui aquests/es deleguin, la facultat per autoritzar matrimonis civils, donant la
possibilitat de que aquells que vulguin contraure matrimoni civil ho puguin celebrar davant el
Jutge encarregat del Registre Civil o bé davant el/la corresponent Alcalde/ssa del municipi on
es celebri el matrimoni, en els casos que les persones interessades així ho hagin manifestat en
el moment de la instrucció de l’expedient.
VIST que l’article 51.1 del Codi Civil, estableix que serà competent per autoritzar el matrimoni
el/la Jutge/ssa encarregat/da del Registre Civil i l’Alcalde/ssa del municipi on es celebri el
matrimoni o regidor/a en qui aquest/a delegui. I en el mateix sentit les instruccions de 26 de
gener de 1995 i 29 de juliol de 2005 de la Direcció General dels Registres i del Notariat, que, a
les seves directrius, estableixen que l’acte solemne de celebració requereix l’autorització per
l’Alcalde/ssa o pel/per la Regidor/a en qui hagi delegat, de manera que es faci constar a l’acta
d’autorització que els/les regidors/es han actuat per delegació de l’alcalde/ssa.
VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i administració (BOP
12.01.2012) que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.
Fent ús de les facultats que m’atorguen els articles 124.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 51.1 del Codi Civil.
HE RESOLT:
PRIMER.- DELEGAR indistintament i amb caràcter permanent la facultat d’aquesta AlcaldiaPresidència per la celebració de casaments civils d’acord amb la legislació vigent en aquesta
matèria, a favor dels Regidors i Regidores següents:
Francesc J. Belver Vallès
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Cristian Alcazar Esteban
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells i Veguin
Maria Teresa Revilla Sánchez
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José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga Gómez Fernández
David Quirós Brito
María Dolores Ramos Zafra
Cristobal Plaza Lao
SEGON.- En tots els actes d’autorització es farà constar expressament que els/les regidors/es
abans esmentats/des actuen per delegació de l’Alcaldia, fent constar expressament el número i
la data del decret de delegació i la data del Butlletí en el qual ha estat publicat.
TERCER.- Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura per part de
l’Alcaldia, sense perjudici de la seva acceptació per part de les persones delegades i produirà
efectes jurídics, fins que l’alcalde/ssa no el revoqui o es produeixi el nomenament d’un/a nou/va
alcalde/ssa.
QUART.- La competència abans esmentada en cap cas podrà ser delegada a favor de terceres
persones, d’acord amb l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la corporació en compliment del que disposa l’art. 44 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i en la seu electrònica municipal de conformitat amb l’art. 38.5 del Reglament de
Govern i Administració i l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
SISÈ.- DONAR COMPTE AL PLE, en la primera sessió ordinària que se celebri, per al seu
coneixement i efectes escaients.
SETÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Jutjat de 1ª Instància de L’Hospitalet de Llobregat,
titular del Registre Civil, al gabinet de l’Alcaldia, al servei de protocol, a la Secretària General
del Ple, a la Vicesecretaria-Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local i a la Gerència, i fer
difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des i als/a les regidores de
la corporació, els quals poden interposar, el recurs que figura a continuació.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
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notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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