
D./Dª. BAM Secretario/a Judicial del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de 
Barcelona, doy fe y CERTIFICO: Que en los autos 356/2012 Sección M1 se ha dictado 
Decreto, que es firme, y que copiado/a literalmente es como sigue: 

Jutjat Contenciós Administratiu 17 Barcelona 
Gran Via Corts Catalanes, 111, edif. 1 
08075 Barcelona 

935548425 

93 5549796 

Recurs: 356/2012 
Procediment : Recurs ordinari Secció: M1 
Part actora : FBSL
Representan! de la part actora: FJMA
Part demandada: GENERALITAT DE CATALUNYA i AJUNTAMENT DE BERGA 
Representan! de la part demandada : ARN

RET N
º 61/15

Secretari/aria:ACC 

Barcelona, 25 de juny de 2015

Fets 
Úníc. Les representacions procesals de les parts aclara i demandada van solí-licitar la 
suspensió de la tramitació d'aquest recurs, es va dictar resolució de data 5/12/2012 
mitjac;:ant la qua! es va acordar, de conformitat amb el que sol-licitaven les parts, 
suspendre les actuaciones durant el termini de seixanta dies. Un cap transcorregut el 
termini atorgat, cap part va sol-licitar la reanudació del procés. De !'examen del recurs 
es despren que ha transcorregut el termini de 2 anys i cap part n'ha sol-licita! la 
continuació 

Raonaments jurídics 
Únic. En compliment del que disposa l'article 179.2 de la Llei d'enjudiciament civil, en 
relació amb el 237.1 del mateix text legal, d'aplicació supletoria en aquesta jurisdicció, i 
com que ha transcorregut el termini de dos anys i les parts no han instat el curs del 
procediment, cal entendre que s'ha abandona! la instancia, i, en conseqüencia, és 
proceden! declarar d'ofici el recurs caduca!, i l'arxivament de les actuacions previa 
devolució de l'expedient administratiu. 

Part dispositiva 



caduca! d'ofici aquest recurs contenciós administratiu que han interposat 
FBSL.
Aquesta resolució és terma, remeteu-ne testimoni juntament amb l'expedient 
administratiu a l'organ demanda! i sol-liciteu-ne un justifican! de recepció. Un cop 
verifica!, arxiveu aquest recurs. 

No és proceden! la imposició de costes. 

Uniu testimoni d'aquest decret i !'original al !libre de decrets definitius. 

Contra aquesta resolució es por interposar un recurs de revisió davant d'aquest Jutjat, 
en el termini de cinc dies a comptar des del següent de la notificació, que expressi la 
infracció en que la resolució hagués incorregut segons el recurren!. Si no es 
complissin els requisits establerts, s'inadmetra, mitjanc;:ant provisió no susceptible de 
recurs. 

Conforme el que disposa la disposició addicional quinzena de la LOPJ, per a la 
interposició del recurs de revisió, s'haura de constituir un diposit de 25 euros, en el 
compte de diposits i consignacions d'aquest organ judicial, oberta en el BANESTO, 
compte expedient núm. indican! en el camp concepte la indicació "recurs" seguida del 
codi: "Contenciós-revisió". Si l'ingrés es fa mitjanc;:ant transferencia bancaria l'import 
es remetra al compte número: , indican! en concepte el núm. de compte de 
l'expedient esmentat (16 dígits). Queden exempts de l'abonament, en to! cas, el 
Ministeri Fiscal, l'Estat, les Comunitats Autonomes, les entitas locals i els organismes 
autonoms dependents, han d'acreditar, si és el cas, la concesió de la justícia gratu'ita. 

Així ho mano i ho signo. 

La Secretaria Judicial 

CONCUERDA bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste y 
en cumplimiento de lo acordado, libro y firmo el presente en Barcelona a 17 de julio de 
2015 




