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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 2021)

1. Sentència 27/2021 de 29 de gener de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu
número 9 de Barcelona, dictada en relació al procediment abreujat 163/2020-E, per
la qual declara la inadmissibilitat per extemporani la interposició del Recurs
Contenciós Administratiu interposat pel Sr. S.L.C. contra la resolució de 26 de
març de 2020 que desestima la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada
el dia 6 d’agost de 2019. La part actora ha interposat recurs d’apel·lació davant del
TSJ contra la sentència.
2. Sentència 1334 de 23 de març de 2021 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu Secció 3ª, dictada en relació al
procediment ordinari 312/2017, per la qual s’anul·la l’acte administratiu impugnat
per SOT MATE SL. i PORTAGROSSA, SL., i es condemna a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona a publicar oficialment a través del DOGC
l’acord de 16 de juny de 2011, d’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del
sector 1 “Matagalls”, de Vilassar de Dalt. La Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, ha interposat un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem contra la
sentència .
3. Sentència 1186 de 17 de març de 2021 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu Secció 3ª, dictada en relació al
procediment ordinari 332/2017, per la qual s’anul·la l’acte administratiu impugnat
per SOT MATE SL. i PORTAGROSSA, SL. , i es condemna a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona a publicar oficialment a través del DOGC,
l’acord de 16 de juny de 2011, d’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del
sector 1 “Matagalls”, de Vilassar de Dalt. La Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, ha interposat un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem contra la
sentència .
4. Sentència 104/2021 de 26 d’abril de 2021 del Jutjat Penal número 2 de Mataró
dictada en relació al procediment 59/2021, per la qual es condemna a l’autor
responsable d’un delicte contra la Seguretat vial a pagar la indemnització de 569,18
euros pels desperfectes ocasionats a la via pública.
5. Inadmissió a tràmit del Recurs de Cassació interposat davant del Tribunal Suprem,
referent a la 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
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Catalunya, dictada en relació al procediment ordinari 104/2012, sentència núm.
374/2018 de data 5 de novembre de 2018 per la qual es desestimava el Recurs
Contenciós Administratiu interposat pel Sr. V.M.LL. contra el Decret d’Alcaldia
103/2012 de 3 de febrer que desestimava el recurs de reposició contra la resolució
anterior que confirmava l’ordre de demolició de barraques de la parcel·la 16
polígon 5 (Can Montalt) i contra el Decret 104/2012 de 8 de febrer, que
desestimava el recurs de reposició contra la resolució municipal anterior i
confirmava l’ordre de retirada d’escombraries i residus a la finca.
6. Sentència 199/2021 de 4 de juny de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu
número 8 de Barcelona, dictada en relació al Procediment Abreujat 181/2020-A,
per la qual s’estima el Recurs Contenciós Administratiu interposat pel Sr. M.G.E.
contra la resolució del recurs de reposició interposat contra la liquidació PLUL2019-354 de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (IIVTNU). Condemna a l’administració a retornar 9.382,93 euros més
2.415,95 en concepte d’interessos de demora.
7. Sentència 194/2021 de 27 de juliol de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu
número 15 de Barcelona, dictada en relació al Procediment Abreujat 337/2019-E,
per la qual es desestima el Recurs Contenciós Administratiu interposat pel Sindicat
de Policies Locals – Cos de Mossos d’Esquadra (SPL-CME). contra el doble silenci
administratiu referent a la petició de vàries condecoracions per al cos de policia.
8. Sentència 138/2021 de 11 de juny de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu
número 3 de Barcelona, dictada en relació al Procediment Abreujat 347/2019-V,
per la qual es desestima el recurs interposat pel Sr. A.B.G. contra la resolució
dictada per l·Ajuntament de Vilassar de Dalt que desestimava els recursos
formulats contra una sanció de trànsit.
9. Sentència 3267 (Secció: 784/2021) de 23 de juliol de 2021 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu Secció segona dictada en
relació al recurs d’apel·lació SALA TSJ 465/2020 - contra la Sentencia de data 19
de novembre de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona,
que va inadmetre per extemporani el recurs contenciós administratiu interposat per
SOT MATE SL. i PORTAGROSSA, SL.
10. Sentència 122/2021 de 30 d’abril de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu
número 7 de Barcelona, dictada en relació al Procediment Ordinari 123/2018-E, per
la qual s’estima el Recurs Contenciós Administratiu interposat per Instalaciones y
Transformaciones Electricas Europeas S.L. contra la resolució, per la qual es
refusava el pagament de la factura número 50800400 de data 31/12/2015. Es
condemna a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a pagar l’import de la factura
28.180,90 euros (Iva Inclòs), més els interessos de demora corresponents.
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Imposició de costes per import de 300 euros. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt ha
Interposat un recurs d’apel·lació davant del TSJ contra la sentència.
11. Sentència Nº 4958/2021 - (Secció: 1031/2021) de 17 de desembre de 2021 dictada
pel Tribunal Superior de Justícia De Catalunya Sala del Contenciós-Administratiu
Secció Segona en el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència 29/2020 de
data 31 de gener de 2020 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de
Barcelona en el Procediment Ordinari nº 355/2007, la qual desestimava el recurs
contenciós administratiu interposat por PLÀSTICS CASTELLS, S.A. contra la
desestimació por silenci administratiu del recurs de reposició interposat per l’actora
en data 24 de novembre de 2006 contra el Decret núm. 998 de data 16 de octubre de
2006. S’estima en part el recurs d’apel·lació. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt ha
interposat recurs de cassació estatal i autonòmic contra la sentència del TSJ.
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