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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 2020)

1. Sentència 307 de 28 de gener de 2020 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, dictada amb relació al procediment abreujat 337/2017, per la qual es
desestima el recurs contenciós administratiu interposat per SOT MATE SL. i
PORTAGROSSA, SL. ., contra l’acord adoptat el dia 29 de juny de 2017 pel ple de
l’ajuntament de Vilassar de Dalt referent a la suspensió durant un any i dels
procediments de tramitació de planejament en l’àmbit del Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM) denominat “Sector Pla parcial 1 Matagalls”.
2. Sentència 184/2020 de 20 de juliol de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu
número 17 de Barcelona, dictada amb relació al procediment abreujat 73/2019-F2,
per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la Sra.
M.A.M. contra la resolució de 18 de desembre de 2018 que desestima la sol·licitud
de responsabilitat patrimonial presentada el dia 2 de febrer de 2018.
3. Auto 91/20 de 23 de juliol de 2020, del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de
Barcelona, dictat en relació al procediment ordinari 86/2019-2C, interposat per
l’Administració General de l’Estat contra l’acord del ple de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt el qual recolza plenament la resolució 92/XII del Parlament de
Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència
aprovada el dia 11 d’octubre de 2018. Es declara la inadmissió del procediment.
4. Sentència 167/2020 de 28 de juliol de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu
número 15 de Barcelona, dictada amb relació al procediment abreujat 20/2020-E,
per la qual s’estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per la
Sra. E.C.F.. contra la resolució del recurs de reposició interposat contra la resolució
desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per
l’actora. Condemna a l’administració i a la companyia asseguradora a la
indemnització de 5.696,34 euros més interessos.
5. Sentència 5311/2020 (Secció:1031/2020) de 18 de desembre de 2020 del rotlle
d’apel·lació núm. 348/2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada
amb relació al procediment ordinari 104/2012, sentència núm. 374/2018 de data 5
de novembre de 2018 per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel Sr. V.M.LL. interposat contra el Decret d’Alcaldia 103/2012 de 3 de
febrer que desestima el recurs de reposició contra la resolució anterior que confirma
l’ordre de demolició de barraques de la parcel·la 16 polígon 5 (Can Montalt) i
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contra el Decret 104/2012 de 8 de febrer, que desestima el recurs de reposició
contra la resolució municipal anterior i confirma l’ordre de retirada d’escombraries
i residus a la finca.
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