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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 16/2016 DE COMPAREIXENÇA EN JUDICI, NOMENAMENT 
DE PROCURADOR I SOL·LICITUD D’ASSITÈNCIA JURÍDICA LLETRADA EN  EL RECURS 
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 176/2016, INTERPOSAT PER VODAFONE ESPAÑA, 
S.A CONTRA L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 

 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sala contenciosa-administrativa, secció primera, 
mitjançant escrit de data 7 de març de 2016, notificat a aquest Ajuntament en data 11 de març 
de 2016,  ha citat a comparèixer a aquest  Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu 
núm. 176/2016, interposat per “VODAFONE ESPAÑA, S.A”,  contra l‟Ordenança Fiscal núm. 
15, reguladora de la Taxa per a l‟aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d‟empreses explotadores de serveis de subministraments d„interès general, publicada al Bop 
de data 29 de desembre de 2015. 
 
D‟acord amb el que disposen l‟article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases 
de règim local i l‟article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril (LMRLC) escau comparèixer-hi i, en conseqüència, 
designar lletrat/lletrada i procurador/a perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i 
representació de l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà en aquest procediment. 
 
Procedeix, doncs, designar el procurador dels tribunals Sr. Ángel Quemada Quatrecasas 
perquè es faci càrrec de la representació de l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 
 
La Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de defensa judicial a 
les entitats locals de la demarcació de Barcelona en els procediments en els quals aquestes 
entitats en siguin part, segons regula l‟article 4.b) del Reglament sobre l'assistència jurídica, 
tècnica i econòmica de la Diputació (RAJET), publicat al BOP núm. 77 de data 31 de març de 
1994 (Annex IX). 
 
Com que aquest Ajuntament de Guardiola de Berguedà no disposa dels mitjans necessaris per 
defensar adequadament els seus interessos, es considera oportú sol·licitar-li assistència i 
nomenar el lletrat/la lletrada que designi la Diputació per dur a terme la defensa i direcció 
tècnica de l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà en el procediment esmentat. 
 
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats que tinc conferides per l‟article 53.1.k) de l‟LMRLC, 
 
 
RESOLC: 
 
 
Primer. COMPARÈIXER en el recurs contenciós-administratiu núm. 176/2016, interposat per 
“VODAFONE ESPAÑA, S.A”,  davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sala 
contenciosa-administrativa, secció primera, contra l‟Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la 
Taxa per a l‟aprofitament especial del domini públic local, a favor d‟empreses explotadores de 
serveis de subministraments d„interès general, publicada al Bop de data 29 de desembre de 
2015. 
 
 
Segon.- CONFERIR la representació de l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en aquest 
procediment, al procurador dels tribunals señor  Ángel Quemada Cuatrecasas. 
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Tercer.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona assistència jurídica consistent en la defensa 
judicial 
en el procediment esmentat al punt primer i DESIGNAR com a lletrat/lletrada el/la qui nomeni la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
Quart.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri. 
 
 
 
 
Guardiola de Berguedà, a 14 de març de 2016 
 

L‟Alcalde,        
Josep Lara Tristante 


