
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a ple per sol·licitud de desistiment de recurs a 
la sentència 295/2020 sobre la propietat de la Caserna de Sabadell 

 

Gabriel Fernàndez i Díaz, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 

 

Exposició de motius 

 
 de un Convenio de reversión al patrimonio municipal de la Casa-cuartel entre 
el Director General de la Guardia Civil y el Alcalde de Sabadell el 11 de junio 
de 1998. (folios 29 a 34 EA Anexo 1). 
- En este Convenio, la Dirección General de la Guardia civil prestó su 
conformidad a que el Ayuntamiento de Sabadell solicitase la reversión de la 
Casa-cuartel y, paralelamente, el Ayuntamiento de Sabadell otorgó a la 
Disección General de la Guardia Civil autorización de uso, gratuito, temporal y 
tolerado, de la Casa-cuartel hasta el 31 de diciembre de 1999. 
- El 2 de junio de 1999 se inscribió en el Registro de la Propiedad de Sabadell 
la reversión a favor del Ayuntamiento sin esperar a la previa desafectación del 
inmueble Casa-cuartel por parte del Ministerio del Interior 
 

El 15 de febrer de 1910 es va constituir la Junta constructora de la caserna de la Guardia 
Civil de Sabadell per la construcció de la caserna que havia de cedir-se a l’Estat. A través 
d’Escriptura Pública de 20 d’abril de 1954 l’Ajuntament de Sabadell va cedir gratuïtament a l’estat 
l’edifici.  La cessió es va inscriure al Registres de la Propietat en favor del Ministeri de Governació.  

Al gener de 1998 l’Ajuntament va iniciar els tràmits per a la recuperació de l’immoble que 
va culminar amb la signatura del conveni de reversió al patrimoni municipal entre el Director 
General de la Guardia civil i l’alcalde de Sabadell l’11 de junt de 1998, en aquest conveni la 
Direcció General de la Guardia Civil donava la seva conformitat a que l’Ajuntament sol·licités la 
reversió i l’Ajuntament cedia temporal i gratuïtament l’ús de la caserna fins al 31 de desembre de 
1990.  El 2 de juny de 1999 s’inscrivia al Registre de la Propietat de Sabadell la reversió en favor 
de l’Ajuntament de Sabadell.  



 
El 2 d’agost de 2006 es va signar el Protocol entre el Ministeri de l’Interior i l’Ajuntament 

de Sabadell sobre actuacions destinades a posar a disposició de l’Ajuntament l’edifici.  El Ple de 
l’Ajuntament de Sabadell en sessió de 22 de febrer va acordar, d’acord amb el  dictamen  2/2018  
de  la  Comissió  Jurídica  Assessora,  aprovat  en  la  reunió  del dia 11 de gener de 2018, pel qual 
s’informa favorablement sobre la revisió d’ofici per a declarar  la  nul·litat  de  les  actuacions  de  
terminació  convencional  de  l’autorització demanial i de l’ús parcial i a precari de l’antiga caserna 
de la Guardia Civil, en entendre que es pot apreciar, de conformitat amb l’Ajuntament, 
l’existència de les dues causes de nul·litat de plet dret previstes als apartats b) i e) de l’article 47.1 
de la Llei 39/2015, d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  
públiques (manca  total  i  absoluta  del  procediment  establert  legalment  i  incompetència  
orgànica manifesta),  la declaració de nul·litat de ple dret dels actes administratius de terminació 
convencional  de  l'autorització  demanial  de  l'ús  parcial  i  a  precari  de  l'antiga caserna de la 
Guàrdia Civil, dels acords:  

a)  Protocol  de  2  d’agost  de  2006,  signat  pel  Ministeri  de  l’Interior  i  l’alcalde  de 
Sabadell  sobre  actuacions  destinades  a  posar  a  disposició  de  l’Ajuntament l’antiga  caserna  
de  la  Guardia  Civil,  en  el  marc  del  procés  de  reversió  dels terrenys i edificació, pel qual el 
ministeri s’obliga a fer efectiu el desallotjament de  l’immoble  en  tres  fases,  a  declarar  la  
desafectació  dels  recintes  i  el  seu lliurament  a  l’Ajuntament  de  Sabadell  i  aquest  s’obliga  
a  cedir  al  Ministeri  un solar  d’almenys  5.000  metres  quadrats  i  una  edificabilitat  sobre  
rasant  de  2 m2/m2 i a aportar la quantitat de tres milions d’euros per a la construcció d’un edifici  
perquè  la  Guardia  Civil  continuï  prestant  els  seus  serveis  a  la  ciutat  i incorporar altres 
d’àmbit comarcal. a)  Decret   de   l’alcalde   10870/2006,   de   9   d’octubre, per   avocació   de   
la competència, pel que s’aprova la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Sabadell   i   la   
Secretaria   de   l’Estat   de   Seguretat   i la   Direcció   General d’Infraestructures i Equipament de 
la Seguretat de l’Estat, que recull els pactes del protocol anterior. 

b)  Acords de la Junta de Govern Local, de 20 d’octubre de 2006, pels que es dóna compte    
del    decret    anterior    i    s’aprova    l’aportació    econòmica    fixada, condicionada a l’aprovació 
del pressupost de 2007. 

c)   Conveni de 20 d’octubre de 2006, signat per l’alcalde i el Ministre de l’Interior, de 
desenvolupament del Protocol de 2 d’agost de 2006, en els mateixos termes que aquest. 

d)  Acords  del  ple  municipal  de  28  de  gener  de  2008,  que  ratifiquen  l’aprovació  i 
signatura   del   conveni   de   20   d’octubre   de   2006,   entre   l’Ajuntament   i   la Secretaria  de  
l’Estat  de  Seguretat  i  la  Direcció  General  d’Infraestructures  i Equipament de la Seguretat de 
l’Estat, que es diu va posar fi al procediment de devolució de l’antiga caserna de la Guardia Civil 
a l’Ajuntament de Sabadell.  

El Ministeri de l’Interior presenta una demanda d’impugnació invocant motius de nul·litat.  

La sentència de 17 de desembre de 2020 declara desestimar íntegrament el recurs presentat per 
la representació processal del Ministeri de l’Interior contra els actes impugnats.  

 

 

Per tot això proposem els següents acords 



 
1. Instar a l’ajuntament de Sabadell a sol·licitar al Ministeri de l’Interior el desistiment a la 

presentació  de recurs a la sentència 295/2020 per tal que l’Ajuntament de Sabadell pugui 
iniciar els tràmits de rehabilitació de l’edifici de la seva propietat.  

2. Comunicar l’acord al Ministeri de l’Interior. 
 

 
No obstant això, el ple resoldrà. 
 
 
 
 
 
Gabriel Fernàndez i Díaz 
Portaveu del Grup Municipal d’ERC 
 
Sabadell, 24 de desembre de 2020 


