
 
 
 
 

 
 

OD-04 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Comparèixer en el procediment abreujat 84/2022-A del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona i designació de lletrats 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 de març de 2022, registre d’entrada núm. E2022004650 del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el marc del 
procediment abreujat recurs 84/2022-A ens ha notificat el decret del lletrat de l’Administració 
de Justícia, Antonio González Sarabia, de 23 de març de 2022, que admet a tràmit el recurs 
contenciós administratiu presentat per la senyora Maria Roca-Ribas Vives, en relació amb 
llur cessament. 

 
2. 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 
 

1. L’article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial determina que la representació i 
defensa dels ens locals correspondrà als lletrats que serveixin als seus serveis jurídics. 
 

2. L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix 
que és competència de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i la cooperació jurídica als 
Municipis. 
 

3. 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. 

 
4. El Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona ofereix a les corporacions locals de la 

demarcació, d’entre d’altres, una línia d’assistència tècnica consistent en l’assessorament 
jurídic en via administrativa i representació i defensa judicial en recursos humans, amb 
l'objectiu  de  facilitar la defensa, tant en la via administrativa com davant dels òrgans 
jurisdiccionals de l'ordre social i contenciós administratiu, en tot tipus de procediments en 
matèria de recursos humans en què les corporacions locals hagin de comparèixer com a 
part. 

 
5. L’article 14.2.n) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que atribueix al Ple l’exercici d’accions 
administratives i judicials. 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

Per això, PROPOSO al Ple que acordi:  
 

1. Comparèixer en qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat recurs 
84/2022-A del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, interposat per la 
senyora Maria Roca-Ribas Vives. 
 

2. Designar de forma indistinta al personal tècnic del Servei d’Assistència Jurídica en Recursos 
Humans de la Gerència del Servei d’Assistència al Govern Local de la Diputació de 
Barcelona següent:  

 
Antonio Fernández Gallardo, M. Concepción Antón Francos, Pedro Arturo Guardiola Bergé, 
Laura Royo Olmos, María Àngels Vallejo Picher, Míriam Rodríguez Gálvez, Arnau Miró 
Maestro,  Cipriana Bertomeu Vílchez, Alberto Ariño Baró, Eliana Camps Dutrem i Meritxell 
Vidal i Bisbal, perquè assumeixin la representació i la defensa del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en l’esmentat procés.  
 
Aquesta representació i defensa s’entendrà, en el seu cas, als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar. 
 

3. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona.  
 
 
 
Document signat electrònicament. 
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