Recurs 92/2005 B
Jutjat Contenciós Administratiu nº14
Barcelona
AL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINSTRATIU Nº14 DE BARCELONA
JAUME GUILLEM RODRIGUEZ , Procurador dels Tribunals i de MARC ANTONI
MALAGARRICA PICAS, RAMON RIU RIFÀ i ANTONI ROMERO DEDÉU, en el
procediment ordinari 92/2005 que es segueix en aquest Jutjat contra AJUNTAMENT DE
MANRESA i FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, comparec i com
millor procedeixi DIC:
PRIMER.- Que aquest procediment es troba en fase de suspensió en virtut del Acte
Resolutori de 20-11-2006, per tal com les parts estaven en fase de negociació per arribar a un
acord transaccional extrajudicial.
Que fruit de les converses, i la bona voluntat de les parts, s’ha assolit un acord que es
considera satisfactori per totes les parts i que, a judici de les parts, no és lesiu per l’interès
públic, ni pels interessos de tercers ni és contrari a l’ordenament jurídic.
Que l’acord entre les parts s’ha formalitzat en un Conveni subscrit per les parts en data 9 de
febrer de 2006, i que s’adjunta al present escrit com a DOCUMENT Nº1.
SEGON.- En conseqüència es demana que l’acord a que s’ha arribat sigui homologat pel
Tribunal i que conforme al que es disposa en la Llei 29/1998 de 13 de Juliol, en l’article 77,
es dicti resolució per la quina ,i en mèrit als pactes continguts en el conveni adjunt, es finalitzi
el procediment per transacció judicial, sense que sigui procedent la imposició de costes a cap
de les parts.
És procedent que es doni trasllat del conveni a les parts comparegudes per tal que manifestin
la seva conformitat.
Per tot el dit,
DEMANO AL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº14: Que tingui per
presentat aquest escrit juntament amb la còpia del conveni transaccional adjunt subscrit entre
les parts, i previ trasllat a les parts comparegudes per tal que manifestin la seva conformitat,
aprovi la transacció i acordi el fi del procediment, sense imposició de costes a cap de les
parts.
Barcelona, a 12 de febrer de 2007.
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