
 

Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt – Plaça de la Vila, 2 – 08339, Vilassar de Dalt – Barcelona – 93 753 98 00 

RELACIÓ EXTRACTADA DE SENTÈNCIES I ALTRES RESOLUCIONS 
RECAIGUDES EN PROCEDIMENTS JUDICIALS EN LES QUE HA ESTA 
PART PROCESAL L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT (comunicades a 
Secretaria l’any 2019)  

 

 

1. Sentència  60/2019 de 27 de febrer de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu 

número 12 de Barcelona, dictada amb relació al procediment abreujat 399/18, per la 

qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per BANKIA SA., 

contra la resolució de 15 de juny de 2018, per la qual es desestima el recurs 

presentat contra la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de 

naturalesa urbana (IIVTNU). 

 

2. Sentència  115/2019 de 27 de maig de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu 

número 7 de Barcelona, dictada amb relació al procediment abreujat 105/2018-E, 

per la qual s’estima  el recurs contenciós administratiu interposat per el Sindicat de 

Policies Municipals de Catalunya (SPPM-CAT) contra la desestimació presumpta 

del recurs d’alçada presentat contra la desestimació, també presumpta, de la petició 

formulada pel sindicat SPPM, en relació a la formació d’un monitor de tir policial 

per les pràctiques obligatòries anuals i es condemna a l’administració a donar 

compliment de la petició del sindicat SPPM en el seu escrit de data 22/05/2017. 

 

3. Reconeixement en via administrativa de data 1 de juliol de 2019, en el recurs 

contenciós administratiu 110/2019-B del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 

de Barcelona, interposat contra la desestimació per silenci administratiu de la 

reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000014. La companyia 

asseguradora reconeix les pretensions de l’actora i l’ha indemnitzat. 

 

4. Reconeixement en via administrativa de data 6 de setembre de 2019, en la demanda 

313/2019-A del Jutjat Social núm 2 de Mataró, interposat contra l’acomiadament 

del Sr. M.J.C. Es reconeixen les pretensions de l’actora mitjançant conveni 

transaccional entre les parts per tal de posar fi a la relació contractual mantinguda. 

 

5. Sentència  250/2019 de 24 d’octubre de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu 

número 6 de Barcelona, dictada amb relació al procediment abreujat 160/2018-E, 

per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per el Sr. 

J.LL.V.G. contra el Decret d’Alcaldia de 27 de desembre de 2017 pel qual es 

desestima el recurs interposat en data 4 d’octubre de 2016 i la inadmissió a tràmit 

per extemporani del recurs de reposició el dia 25 d’octubre de 2017. 

 

6. Sentència  264/2019 de 19 de novembre de 2019 del Jutjat Contenciós 

Administratiu número 4 de Barcelona, dictada amb relació al procediment ordinari 

328/2018-D, per la qual inadmet el recurs contenciós administratiu interposat per 
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PORTAGROSSA SL. i SOT MATE SL. contra la desestimació per silenci 

administratiu negatiu de l’admissió a tràmit, posterior tramitació i aprovació 

definitiva de l’escriptura pública atorgada el 16 de desembre de 2016 davant de 

notari, en la que es formalitzava una proposta de reparcel·lació voluntària del Pla 

Parcial Urbanístic del sector 1 Matagalls de Vilassar de Dalt. 

 

7. Auto de 30/12/2019 que desestima  l’incident de nul·litat 80/18-A de l’Audiència 

Provincial Secció 14, interposat per la comunitat de propietaris del Camí de Mataró 

nª 79 de Vilassar de Dalt i la Comunitat de propietaris del pàrquing del Camí de 

Mataró nª79 al 113 de Vilassar de Dalt. 


