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Jutjat Contenciós Administratiu 4 Barcelona
gran via corts catalanes, 111, edif. i 
08075 Barcelona

Tel.: 935548459 

Fax: 93-5549783 

Recurs: 317/2013
Procediment :procediment abreujat Secció: A 
Part actora : JSF 
Representant de la part actora : JRL 
Part demandada: AJUNTAMENT DE BERGA 
Representant de la part demandada : ARN 

DECRET 47/14 

Secretaria Judicial: AMMEC 

Barcelona, 25 de setembre de 2014 

Fets 

Únic. La part recurrent ha sol,licitat el desistiment i arxivament d'aquest recurs; per 
resolució de data 15 de setembre de 2.014 es va traslladar a les altres parts, per un 
termini comú de cinc dies, sense que cap hagi manifestat la seva oposició al 
desistiment plantejat. 

Raonaments jurídics 

Primer. L'article 74 de la LJCA estableix que él recurren! pot desistir del recurs en 
qualsevol moment anterior a la sentencia. En l'apartat 3r afegeix que el secretari 
judicial ho traslladara a les altres parts, i en els suposits d'acció popular, al Ministeri 
Fiscal per un termini comú de cinc dies. Si donessin la seva conformitat al 
desistiment o no s'hi oposessin, ha de dictar un decret en el qual declarari acaba! el 
procediment, i ha d'ordenar J'arxivament de les actuacions i la devolució de 
l'expedient administrativa a !'oficina de procedencia. 

Segon. En aquest cas, escau accedir al desistiment sol-licita!, sense que sigui 
proceden! fer especial condemna en costes. 

Part dispositiva 

Disposo tenir per desistida la part recurren! JFS declaro 



d'aquest procedirnent. 

No és proceden! fer especial condemna quant a costes. 

Quan aquest decret sigui ferm, remeteu-ne un testimoniatge juntament amb 
l'expedient administratiu, si n'hi hagués, a l'organ corresponent i sol,liciteu la 
justificació de recepció. Un cop verifica! aixo, arxiveu les actuacions. 

Uniu un testimoniatge d'aquest decret al recurs i !'original al llibre de decrets 
definitius. 

Contra aquesta resolució es por interposar un recurs de reposició davant d'aquest 
Jutjat, en el termini de cinc dies comptadors a partir de l'endema de la notificació, 
que expressi la infracció en que la resolució hagi incorregut segons el recurren!. Si 
no es compleixen els requisits establerts, s'inadmetra rnitjangant provisió no 
susceptible de recurs. 

Així ho mano i ho signo. En dono fe. 

La Secretaria Judicial 
AMMEC 




