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ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 28 de maig de 2020, va aprovar, per 
unanimitat, l’acord que, literalment, diu:
“

I. ANTECEDENTS:

1.- El 26 de gener de 2017, el ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès va acordar 
aprovar definitivament  l’ordenança municipal reguladora de la ubicació dels clubs 
socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme 
municipal de la Roca del Vallès.

2.- En data 2 de juny de 2017, amb RGE 2017/4763 va tenir entrada en aquest 
Ajuntament un ofici del Tribunal de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
Administratiu, secció Tercera, per qual es notificava la interposició del recurs 
contenciós administratiu 243/2017, interposat per el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, contra l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

3.- Per a la defensa dels interessos de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, aquest va 
comparèixer i es va personar com a part demanada del referit recurs.

4.- En data 25 de juny de 2019 es dictà Sentencia nº 590 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que va tenir entrada en aquest Ajuntament el 17 d’octubre de 
2019 amb numero RGE 9710/2019, del la qual diu literalment: 

“Desestimamos la inadmisibilidad del presente recurso contencioso 
administrativo en los términos expuestos en nuestro fundamento de derecho 
Tercero y estimamos el presente recurso contencioso administrativo 
interpuesto a nombre de la Delegación del Gobierno de Cataluña contra el 
Acuerdo de 26 de enero de 2017 del Ple del Ajuntament de la Roca del Vallès 
por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente la “Ordenança 
municipal reguladora de la ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les 
condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal de la Roca del 
Vallès” del tenor explicitado con anterioridad, y estimando la demanda 
articulada estimamos la nulidad de pleno derecho de la referida ordenanza.”

Tanmateix, s’ordena que, una vegada ferma la sentència i als efectes establerts a 
l’article 107.2 de la nostra Llei Jurisdiccional, s’ha de publicar per part de 
l’administració municipal la part dispositiva de la present sentència al Diari oficial on 
es va publicar l’aprovació definitiva de l’ordenança d’autos. S’ha de cursar el 
corresponent ofici a l’administració municipal, per a que en el termini d’un mes des 
de la recepció del mateix es faci constar en els presents autos la publicació 
ordenada.

5.- En data 30 d’octubre de 2019, es va dictar Decret d’Alcaldia número 2019/1445, 
quina part dispositiva és la següent:
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“Primer.- Tenir per rebuda la fermesa de la sentència número 590 de data 25 de juny 
de 2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el marc del Recurs 
Contenciós Administratiu número 243/17, així com tenir per rebut l’expedient 
administratiu.
Segon.- Incoar l’execució de derogació de l’Ordenança municipal reguladora de la 
ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva 
activitat al terme municipal de la Roca del Vallès
Tercer. Comunicar aquesta resolució Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
Als anteriors antecedents s'apliquen els següents

II. FONAMENTS JURÍDICS:

a) L’article 118 de la CE estableix l’obligació de complir les sentències i altres 
resolucions fermes dels Jutges i dels Tribunals i de prestar la col·laboració que 
aquests requereixin, termes en què també s’expressa l'article 103 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (LJCA).

b) L'art. 103 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa (LJCA),  disposa que la potestat de fer executar les 
sentències i la resta de resolucions judicials correspon exclusivament als jutjats i 
tribunals d'aquest ordre jurisdiccional, i el seu exercici competeix a qui hagi  conegut 
de l'assumpte en primera o única instància. Les parts estan obligades a complir les 
sentències en la forma i termes que en aquestes es consignen. Totes les persones i 
entitats públiques i privades estan obligades a prestar la col·laboració requerida pels 
jutges i tribunals Contenciosos Administratius per a la deguda i completa execució 
d'allò que s'ha resolt.
c) Per la seva banda, l'art. 104 de la LJCA afegeix que, després que sigui ferm una 
sentència, el secretari judicial ho comunicarà en el termini de deu dies a l'òrgan que 
hagués realitzat l'activitat objecte del recurs, a fi que, una vegada pronunciada 
recepció de la comunicació en idèntic termini des de la recepció, la porti a pur i degut 
efecte i practiqui el que exigeixi el compliment de les declaracions contingudes en el 
fallo, i en el mateix termini indiqui l'òrgan responsable del compliment d'aquell. 
d) L'òrgan competent per a l'adopció de les mesures necessàries amb vista a 
l'execució del fallo de la sentència, és el Ple Municipal, d'acord amb el que disposa 
l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local.
e) L’article 107.2 de la LJCA estableix que si la sentència anul·lés totalment o 
parcialment una disposició general o un acte administratiu que afecti una pluralitat 
indeterminada de persones, el secretari de l'òrgan judicial ha d'ordenar la publicació 
en diari oficial en el termini de deu dies a comptar de la fermesa de la sentència.

En vista dels antecedents i fonaments jurídics exposats, i altres d'aplicació general i 
pertinent i del dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple els 
acords següents: 

PRIMER. DECLARAR, en virtut de la Sentència Nº 590 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, , en relació al recurs contenciós administratiu 243/2017, de 
25 de juny de 2019, LA DEROGACIÓ de l'Ordenança municipal reguladora de la 
ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva 
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activitat al terme municipal de la Roca del Vallès, aprovada definitivament pel Ple de 
l'Ajuntament de data  26 de gener de 2017, i publicada  en el BOP de Barcelona del 
dia 13.02.2017.
SEGON. COMUNICAR el present acord al Servei Municipal d'Intervenció.

TERCER.- FER PÚBLIC aquest acord, mitjançant edicte que s'inserirà al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d'Edictes Municipal, fent saber que 
s'ha adoptat en compliment de sentència judicial ferma del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, als efectes previstos en l'article 107.2 de la Llei Jurisdiccional, 
així com en compliment de l'article 70.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, respecte de la derogació de l'Ordenança esmentada.

QUART.- NOTIFICAR el present acord al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que coneixen dels recursos interposats contra l'Ordenança que es 
deroga   als efectes escaients.”
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