
 
 
 
 

 
 

OD-03 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Aprovar la revocació i l’atorgament de poders de diversos advocats. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 de desembre de 2021, la Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental va acordar comparèixer davant el Jutjat d’Instrucció 2 de 
Granollers, com a part interessada en relació amb el procediment Prèvies 1643/2021, 
Secció 1, i atorgar poder general per a plets a favor del Procurador dels Tribunals Ramon 
Daví Navarro, amb número de col·legiat 316 a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de 
Barcelona, i facultar als lletrats de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona, els 
senyors Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, amb el número de col·legiat 14586, Debora 
Quintero Garcia, amb el número de col·legiada 23783, i Pau Ferrer Ferrer, amb el número 
de col·legiat 44295, per tal que puguin actuar davant els tribunals, en nom i representació 
del Consorci. 
 

2. El 30 de desembre de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2021PRES000744, 
s’aprovà comparèixer davant el Jutjat d’Instrucció 2 de Granollers, com a part interessada 
en relació amb el procediment Prèvies 1643/2021, Secció 1.  

 
3. El 27 de gener de 2022, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2022PRES000035, 

s’aprovà atorgar poder general per a plets de forma indistinta als procuradors i advocats 
relacionats a continuació:  

 
a) Procuradors: el senyor Ramon Daví Navarro, col·legiat número 316 de l’Il·lustre Col·legi 

de Procuradors de Barcelona, i la senyora Isabel Fuentes Angulo, col·legiada número 
669 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona.   
 

b) Advocats: de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el senyor Cristóbal Martell 
Pérez-Alcalde, amb el número de col·legiat 14586, la senyora  Debora Quintero Garcia, 
amb el número de col·legiada 23783, i el senyor Pau Ferrer Ferrer, amb el número de 
col·legiat 44295. 

 
4. El 27 de gener de 2022 es formalitzà mitjançant escriptura pública el poder per a plets als 

procuradors i advocats esmentats en l’apartat precedent, formalitzada davant el Notari de 
Parets del Vallès, senyor Pere Pineda Masip, amb el número de protocol 139.  

 
5. El 29 de juny de 2022, registre d’entrada E2022009884 i E2022009885 el Consorci per a la 

Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha traslladat al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
l’acord de revocació de les facultats atorgades als lletrats de l’Il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Barcelona, els senyors Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, amb el número de 
col·legiat 14586, Debora Quintero Garcia, amb el número de col·legiada 23783, i el senyor 
Pau Ferrer Ferrer, amb el número de col·legiat 44295, i l’acord d’atorgament de poders al 
senyor Santiago Sapena Mas.  

 



 
 
 
 

 
 

6. En aquest context, es considera adient revocar les facultats atorgades als lletrats de 
l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona, els senyors Cristóbal Martell Pérez Alcalde, 
amb el número de col·legiat 14586, Debora Quintero Garcia, amb el número de col·legiada 
23783, i Pau Ferrer Ferrer, amb el número de col·legiat 44295, i atorgar-ne a l’advocat de 
l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, senyor Santiago Sapena Mas, número de 
col·legiat 22181, per tal que pugui actuar davant els tribunals, en nom i representació del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en relació amb el procediment Prèvies 1643/2021, 
Secció 1, seguit davant el Jutjat d’Instrucció 2 de Granollers. 

 

7. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14 del 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. Revocar el poder per a plets atorgat als advocats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona següents:   
 

El senyor Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, amb el número de col·legiat 14586, la senyora 
 Debora Quintero Garcia, amb el número de col·legiada 23783, i el senyor Pau Ferrer 
Ferrer, amb el número de col·legiat 44295. 

 
2. Atorgar poder especial per a plets a l’advocat de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de 

Barcelona, senyor Santiago Sapena Mas, número de col·legiat 22181, per tal que pugui 
actuar davant els tribunals en nom i representació del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
en relació amb el procediment Prèvies 1643/2021, Secció 1, seguit davant el Jutjat 
d’Instrucció 2 de Granollers. 

 
3. Facultar al president del Consell Comarcal i a la secretària accidental, senyora Núria 

Caellas i Puig, per tal que puguin acudir davant notari i elevar a públics els acords presos i 
signar les escriptures d’esmena, de revocació de poders i d’atorgament que siguin 
procedents.  

 

 
 
 
Document signat electrònicament. 
 
 
 


		2022-07-14T09:19:11+0200
	Emiliano Cordero Soria -  (TCAT) - 14/07/2022 09:19:11 - Càrrec: President
	#T#President




