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Procedimiento abreviado 213/2018 -F
Materia: Sanciones administrativas (Procedimiento abreviado)

Signat per Raga Marimón, Montserrat;

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 0909000094021318
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 06 de Barcelona
Concepto: 0909000094021318

Parte recurrente/Solicitante/Ejecutante: Felipe Oliver
Alvarez
Procurador/a:
Abogado/a: RAMON VALLS MALLOFRE

Parte demandada/Ejecutado: AJUNTAMENT DE
LLIÇÀ D'AMUNT
Procurador/a: Fco. Javier Manjarin Albert
Abogado/a:

SENTÈNCIA Nº 172/2019
Magistrada: Montserrat Raga Marimón
Barcelona, 17 de julio de 2019

Fets
Únic.- La representació processal de la part actora va interposar un recurs
contenciós administratiu contra el decret d´Alcaldia de 16 de gener de 2018 pel
qual s´imposava a l´actor la sanció de 1.501,00 euros . I feia la pètita que consta
a la demanda i que dono per reproduïda.
Es va admetre a tràmit, un cop feta la tramitació corresponent, la part
demandada va presentar escrit manifestant el seu aplanament a les pretensions
de l´actor, quedant les actuacions concloses per resoldre.
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Raonaments jurídics
Primer.- Normativa aplicable i encabiment al cas concret
L´article 75 de la llei 29/98 disposa que els demandats s'hi poden aplanar
complint els requisits que exigeix l'apartat 2 de l'article anterior.
Produït l'aplanament, el jutge o el tribunal, sense cap altre tràmit, ha de dictar
sentència d'acord amb les pretensions del demandant, llevat de si això implica
infracció manifesta de l'ordenament jurídic, cas en què l'òrgan jurisdiccional ha
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Per altra banda, l´article 74 .2 estableix que perquè el desistiment del
representant en judici produeixi efectes cal que el ratifiqui el recurrent o que
estigui autoritzat per fer-ho. Si desisteix l'Administració pública, s'ha de presentar
testimoni de l'acord adoptat per l'òrgan competent conformement als requisits
exigits per les lleis o reglaments respectius.
La part demandada presenta escrit manifestant el seu assentiment, i aporta
certificat del Decret d´Alcaldia de 15 de juliol de 2018 en què es manifesta la
seva voluntat d´aplanament, implicant el reconeixement de totes les pretensions
fetes per la part actora.
Per tot això, es compleixen els requisits exigits legalment, procedint a estimar el
recurs contenciós.
Segon.- Costes
D´acord amb l´article 139 de la llei jurisdiccional imposo les costes processals a
la part demandada en la quantia màxima de 100 euros pet tots els conceptes,
atesa la naturalesa d´aquest procediment.

Decisió
ESTIMO el recurs contenciós administratiu presentat per la representació
processal
del senyor Felipe Oliver Alvarez per aplanament de l´Administració
demandada revocant el decret d´Alcaldia de 16 de gener de 2018 pel qual s
´imposava a l´actor la sanció de 1.501,00 euros
Imposo les costes processals a la part demandada en la quantia màxima de 100
euros pet tots els conceptes, atesa la naturalesa d´aquest procediment.
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de comunicar a les parts els motius que es puguin oposar a l'estimació de les
pretensions i obrir un termini comú de deu dies per escoltar-les, i dictar després
la sentència que estimi ajustada a dret.

Notifiqueu aquesta sentència a les parts, i feu-los saber que contra la mateixa no
hi poden pot interposar un recurs ordinari, sense perjudici de ser susceptible de
recurs de cassació en els termes de l´article 86 de la llei jurisdiccional.

Així ho acordo i ho signo.
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que el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del
proceso, que queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que
deben ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos
(Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de
Signat per Raga Marimón, Montserrat;
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Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales,

diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales).
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Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta
Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de la labor que
tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.
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