
 

Decret de l’Alcaldia 
Expedient núm.: 470/2018
Assumpte:  Procediment judicial Previas núm. 94/2018
 

DECRET DE L’ALCALDIA 

DE  NOMENAMENT  D’ADVOCATS  I  PROCURADORS  PER  A  LA  DEFENSA  I 
REPRESENTACIÓ  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BANYERES  DEL  PENEDÈS  EN  EL 
PROCEDIMENT PREVIAS nº 94/2018

Atès el procediment PREVIAS nº 94/2018, instruït al Jutjat d’Instrucció 6 El Vendrell 
(UPAD) per presumpte delicte electoral.

Atesa  la  cèdula  de citació  judicial  de  data  26 de març  de 2018,  citant  a  Amadeu 
Benach i Miquel, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per 
prestar declaració davant aquell jutjat el proper 15 de maig de 2018.

Atès l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
que atribueix a l’alcalde l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de 
l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, inclòs quan les hagi delegat en un  
altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit  
ha de donar-n’hi compte a la primera sessió que se celebri per a la seva ratificació.

Així mateix, tal com estableix l’article 53.1.k del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya li correspon a 
l’alcalde exercir les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les 
matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre 
òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple. En aquest últim supòsit  
s’ha de donar compte al  ple  en la primera sessió que aquest  convoqui  per  a  la seva 
ratificació.

Per tot això,

RESOLC:

PRIMER.-  Nomenar com a advocats i  procuradors per a la defensa i  representació de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès al procediment PREVIAS nº 94/2018, instruït pel 
Jutjat  d’Instrucció  6  del  Vendrell  per  presumpte  delicte  electoral,  als  següents 
professionals:

Advocats de Barcelona:
- Antoni Aulés Monturiol
- Carmen Blancher Aloy
- Jesús Viladrich Peinador
- Óscar Aitor Jané García
- Laura Aulés Solé
- Josep Castellanos Llauger
- Maria Encarnación Tejero Gadea
- Esther Termens Cañabate
- Silvia Munt Martí
- Joan Torras Corominas

Procuradors del Vendrell: Maria Escudé Pont.
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Procuradors de Tarragona: Maria Josepa Martínez Bastida.
Procuradors de Barcelona: Eulalia Castellanos Llauger.

SEGON.- Facultar a l’Alcalde per atorgar poders especials per a plets, si és necessari.

TERCER.- Donar compte de la present resolució al Ple a la propera sessió que celebri. 

L’alcalde, En dono fe
La secretària interventora tresorera accidental

Amadeu Benach i Miquel Immaculada Rocio Santos Cuellas

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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