
 
 
 
 

 
 

OD-04 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 23 de març de 2022 
CI, de 16 de març de 2022 
 
Comparèixer i designar lletrats en un procediment judicial. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de gener de 2022, registre d’entrada núm. E2022000743, del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, el Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona en el marc del procediment 
ordinari 376/2021 C, ha notificat el recurs contenciós administratiu interposat per Autobuses 
Granollers, SL contra el Decret de Gerència núm. 2021GER000709 del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental de 14 de juny de 2021. 

 
2. El 16 de març de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 221.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals preveu que d’acord amb allò 
establert a l’article 54.4 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i a l’article 447.2 de 
la Llei orgànica del poder judicial, la representació i defensa en judicis dels ens locals 
correspondran als lletrats que serveixin en els serveis jurídics dels mateixos, excepte que 
designin advocat col·legiat que els representi i defensi. 

 
2. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

4/2003, de 4 de novembre.  

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Comparèixer en qualitat d’administració demanda en el procediment judicial  procediment 

ordinari 376/2021 C del Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona.  
 

2. Designar de forma indistinta els lletrats del Consell Comarcal del Vallès Oriental senyor Gilbert 
Niubó Doiz, senyora Helena Iserte Rovira, senyora Sílvia Capdevila Espona i senyora 
Eugènica Llonch Bonamusa perquè assumeixin la representació i la defensa del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en els procediments judicials esmentats en l’epígraf precedent. 
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra 
la resolució d’aquests procediments se’n puguin interposar.  

 



 
 
 
 

 
 

3. Notificar aquests acords a les persones lletrades esmentades.  
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