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REF: 5/2017
Carles Casellas Ayén, secretari de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
CERTIFICO: que El Ple Municipal, en sessió ordinària del dia 25 de maig de 2017, a
reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, va adoptar, entre d’altres, i per
unanimitat, l’acord següent:
“
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000119
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Ratificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017, pel qual es desisteix del recurs
contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de
Barcelona número 1, referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari.
Relació de fets

1. En data 29 de maig de 2017 el ple municipal adoptà, entre d’altres, l’acord de
declaració de lesivitat de l’acte administratiu d’alta d’empadronament del dia 18 de
setembre de 2013 de la Sra. Marcelina Heredia Quiles, i interposició de recurs
davant el jutjats del contenciós administratiu.
2. De la interposició del recurs, consta pendent de sentència del recurs contenciós de
referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari, davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de Barcelona número 1.
3. D’acord amb les dades obrants en els arxius i registres municipals, la senyora
Marcelina Heredia va finar en data 1 de setembre de 2014.
4. En data 28 d’abril del corrent, la senyora Lourdes Soriano Heredia, filla de la
senyora Heredia i que actua en condició d’interessada en el procés contenciós de
referència, sol·licita per escrit a aquest ajuntament amb referència al Registre
General E2017002682, que desisteixi del recurs interposat.
5. Segons la documentació adjunta a l’escrit presentat, consta l’advertiment judicial
als hereus de la senyora Heredia conforme la no presentació abans del proper dia 5
de maig podria ocasionar la declaració de rebel·lia.
6. A la vista dels antecedents de fet exposats resulta acreditat que, amb caràcter
sobrevingut, ha desaparegut l’objecte que en el seu dia el Ple Municipal motivà la
declaració d’anul·labilitat de l’acte administratiu d’alta d’empadronament de la
senyora Heredia. A més a més, cal destacar que els hereus de la senyora Heredia,
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segons s’ha exposat, han sol·licitat expressament que l’ajuntament desisteixi del
procediment contenciós administratiu interposat.
7. És el Ple Municipal l’òrgan competent per adoptar el desistiment en les accions
judicials interposades.
8. El Ple, amb caràcter ordinari, realitza sessions periòdiques l’últim dijous de cada
mes. El proper ple ordinari a celebrar està previst per al 25 de maig del corrent.
9. L’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local habilita
l’alcalde de la corporació a dur a terme les accions judicials i administratives , en
cas d’urgència, en relació a les matèries de la competència del ple. No obstant
això, segons determina el mateix precepte, el Ple municipal ha de ratificar les
accions que s’adoptaren per l’alcalde en la primera sessió que es celebri.
10. En data 4 de maig del corrent, a la vista dels antecedents exposats i per tal de no
perjudicar els hereus de la senyora Heredia, l’alcalde va adoptar el Decret
d’Alcaldia número 560 la part resolutiva del qual és del contingut literal següent:
<< Primer. Desistir, pels motius relacionats en la part expositiva, del recurs contenciós
administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona
número 1, referència recurs 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari.
Segon. Arxivar l’expedient referit a la declaració de lesivitat per acte anul·lable referit
a l’alta d’empadronament del dia 18 de setembre de 2013 de la Sra. Marcelina Heredia
Quiles.
Tercer. Donar trasllat del present decret d’alcaldia a la primera sessió que celebri el
Ple Municipal per a la ratificació del present acte.
Quart. Notificar el present decret d’alcaldia al Jutjat del Contenciós Administratiu de
Barcelona número 1, referència recurs 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari. i a la
senyora Lourdes Soriano Heredia.
Cinquè. Publicar en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament les següents
dades: breu descripció de l’objecte del decret, referència del recurs contenciós
administratiu, i data en que ha estat dictat. >>
11. En compliment de la previsió legal prevista en l’article 54.3 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, del Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local en concordança amb l’article 179.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el secretari municipal ha emès informe favorable
que consta en l’expedient.
Fonaments de dret

-

L’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que atribueix al ple municipal la
competència a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la
corporació en matèries de competència plenària.
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-

-

-

L’article 2.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la que s’atorga a l’alcalde de la
corporació l’exercici d’accions judicials i administratives en matèria de la competència
del ple en cas d’urgència.
L’article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, del Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local en concordança amb l’article
179.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Article 74.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
L’article 10.1.h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Proposta d’acord

Primer. Ratificar en tot el Decret d’Alcaldia número 560 de data 4 de maig del corrent,
pels motius que consten en la part expositiva d’aquest acord.
Segon. Notificar el present acord al Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona
número 1, referència recurs 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari, a la senyora Lourdes
Soriano Heredia, i al representant legal de l’ajuntament en el procés contenciós esmentat.
Tercer. Publicar en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament les següents dades:
breu descripció de l’objecte d’aquest acord, referència del recurs contenciós administratiu,
i data en que ha estat adoptat, tot això en compliment d’allò que preveu la Llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
A Vilassar de Dalt,
Vist-i-plau
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