RELACIÓ EXTRACTADA DE LES SENTÈNCIES I ALTRES RESOLUCIONS
RECAIGUDES EN PROCEDIMENTS JUDICIALS QUÉ ÉS PART
L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
(Notificades a l’Ajuntament durant l’exercici 2017)
Data actualització 17-03-2017.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

-

Sentència núm. 41/17, de 24 de gener de 2017, dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 150/2016 interposat contra sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, de data 24 de febrer de
2016, en el recurs ordinari núm. 121/2014 en relació amb el recurs de
reposició interposat pel Sr. Pedro Pastor Sevillano contra la sentència
núm. 71/16 sobre decisió administrativa de deixar sense efecte un procés
selectiu local per contractar un operari especialista en manteniment de
l’espai públic, que desestima el recurs d’apel·lació presentat.

-

Sentència núm. 1077/16, de 21 de desembre de 2016, dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 93/2015 interposat contra sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Barcelona, de data 15 d’abril de 2015, en el recurs
ordinari núm. 192/2014 en relació amb el recurs de reposició interposat per
l’Concesionaria Vallés Occidental, S.A i el plantejat per via d’adhesió per
l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT),
que desestima el recurs d’apel·lació presentat.

-

Sentència núm. 787/16, de 4 de novembre de 2016, dictada en el recurs
ordinari núm. 298/2013 S interposat contra la resolució de data 23 de
setembre de 2013 dictada per l’Òrgan Administratiu de Recursos
Contractuals de Catalunya, en relació a la resolució municipal
d’adjudicació del contracte que ha estat impugnada per Iniciatives i
Programes, S.L., que estima parcialment el recurs interposat, tot anul·lant
la resolució, i desestima les restants al·legacions.

-

Sentència núm. 822/16, de 27 d’octubre de 2016, dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 48/2016 interposat contra sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, de data 22 de setembre de 2015, en el
recurs ordinari núm. 482/2014, en relació amb el recurs d’apel·lació
interposat per l’entitat Agrourbana Financiera, S.L., que s’estima el recurs
d’apel·lació presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1O DE BARCELONA
-

Sentència número 53/2017, de 10 de febrer de 2017, dictada
procediment abreujat núm. 52/2016-J interposat contra resolució de 3
juliol de 2015, de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
matèria de devolució d’ingressos indeguts per liquidacions tributàries
l’Impost sobre béns immobles, que estima la demanda presentada.
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JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA
-

Sentència núm. 37/2017, de 8 de febrer, dictada en procediment abreujat
núm. 159/2015 A1, interposat contra resolució desestimatòria d’aquest
Ajuntament de data 24 de febrer de 2015 i Zurich, en matèria de
reclamació patrimonial, que desestima el recurs presentat.
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Sentència número 21/2017, de 20 de febrer de 2017, dictada en
procediment verbal núm. 133/2016 seguit a instància de l’Ajuntament per
conclusió del termini contractual del contracte d’arrendament, que
desestima la demanda del judici verbal presentada.

(Notificades a l’Ajuntament durant l’exercici 2016)
TRIBUNAL SUPREM

- Auto del Tribunal Suprem dictat en data 27 d’abril de 2016 en demanda
de revisió formulada per l’Ajuntament d’Esplugues contra la sentència
ferma núm. 156/2015 dictada en data 10 de juliol de 2015 pel Jutjat de
primera instància número 37 de Barcelona en el procediment ordinari
299/2015-E2; l’Auto declara la inadmissió a tràmit, atès que l’Ajuntament
no ha estat part en el procediment la revisió del qual s’insta.
-

Sentència núm. 732/2016, dictada en procediment núm. 3914/2014
interposat contra sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 22 de setembre de 2014, en recurs 343/2009 substanciat contra la
resolució de 4 de juny de 2009, del Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de Generalitat de Catalunya, en matèria d’aprovació de
la Modificació puntual del Pla General Metropolità de Barcelona; la
sentència desestima el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament
d’Esplugues.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

-

Sentència núm. 527/16, de 6 de juliol de 2016, dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 344/2013-S interposat contra sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, de data 8 de maig de
2013, en el recurs ordinari núm. 131/2011 en relació amb el recurs
d’apel·lació interposat per l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que
desestima el recurs d’apel·lació presentat.

-

Sentència núm. 705, de 4 de juliol de 2016, dictada en el recurs d’
apel·lació núm. 140/2015-S interposat contra sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, de data 4 de juny de 2015,
en el recurs jurisdiccional núm. 413/2013 en relació amb la resolució de la
Direcció de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
que desestima el recurs promogut davant la liquidació girada per l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de Naturalesa Urbana, que
desestima el recurs d’apel·lació presentat.

-

Sentència núm. 354, de 20 de maig de 2016, dictada en el recurs d’
apel·lació núm. 231/2013 interposat contra sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona, de data 15 de gener de 2013, en el
recurs ordinari núm. 551/2010 en relació amb la declaració
d’inadmissibilitat del recurs formulat contra la desestimació presumpta del
recurs de reposició interposat contra l’acord de data 16 d’abril de 2010,
que desestima el recurs d’apel·lació presentat.
-

Sentència núm. 38, de 22 de gener de 2016, dictada en procediment
núm. 461/2012 interposat contra sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu 6 de Barcelona, de data 20 de maig de 2014, en autos del
recurs contenciós administratiu núm. 450/2010 en relació amb expedient

d’extinció de títol sobre parades de mercat municipal, que desestima el
recurs presentat, confirmant la sentència del Jutjat Contenciós, que al
seu torn desestimava el recurs presentat la persona titular de la
concessió administrativa sobre determinades parades.

JUTJAT SOCIAL NÚMERO 33 DE BARCELONA
-

Sentència número 87/2015, de 4 de 4 de març de 2016, dictada en
procediment per acomiadament núm. 638/2015 interposat contra rescissió
de contracte laboral adoptada per empresa contractista prestadora de
servei de titularitat municipal, en data 11 de juny de 2015, compareixent
l’ajuntament com a codemandat, que desestima el recurs presentat en la
part referida a l’ajuntament d’Esplugues que resta absolt de les peticions
formulades per la part actora.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE BARCELONA
-

Sentència número 233/2015, de 22 de desembre de 2015, dictada en
procediment ordinari núm. 190/2014-1interposat contra resolució de 15 de
juliol de 2013 de la Direcció de Gestió Tributària de l’organisme autònom
provincial de Barcelona en matèria de liquidacions tributàries de l’Impost
sobre el increment de valor dels béns immobles de naturalesa urbana,
que desestima el recurs presentat

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE BARCELONA
-

Sentència número 114/2016, de 20 d’abril de 2016, dictada en
procediment abreujat núm. 126/2015-S interposat contra resolució de
l’Alcaldessa de data 9 de gener de 2015 en matèria de responsabilitat
patrimonial, que desestima el recurs presentat.

-

Sentència número 95/2016, de 30 de març de 2016, dictada en
procediment ordinari núm. 408/2013-Y interposat contra resolució de 11
de juny de 2014 de la Direcció de Gestió Tributària de l’organisme
autònom provincial de Barcelona en matèria de liquidacions tributàries de
l’Impost sobre bens immobles, que declara la no admissió del recurs
presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 3 DE BARCELONA
-

Sentència número 231/16, de 20 juny 2016, dictada en procediment ordinari
núm. 640/2011-V interposat, en matèria de contractació d’obres públiques,
contra la desestimació de l’acció de nul·litat d’un contracte administratiu,

acord plenari de l’Ajuntament del concurs, del projecte bàsic i executiu de
rehabilitació i amb desestimació de la petició de responsabilitat patrimonial,
que desestima el recurs presentat.
-

Sentència número 1 3 7 / 1 6 , de 20 abril 2016, dictada en procediment
ordinari núm. 3 9 2 - 2 0 1 4 - V interposat contra resolució de 18 de Juny
de 2014 del Ple de l’Ajuntament, en matèria de liquidació d’un contracte
d’execució d’obres, que desestima el recurs presentat.

-

Sentència número 7 1 / 1 6 , de 24 febrer 2016, dictada en procediment
ordinari núm. 1 2 1 - 2 0 1 4 - V interposat contra resolució de 10 de gener
de 2014 de la Junta de Govern local, en matèria de selecció de personal,
que desestima el recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE BARCELONA
-

Sentència número 266/2015, de 23 de desembre de 2015, dictada en
procediment abreujat núm. 352/14 interposat contra resolució de
l’Alcaldia de 14 de juny de 2013, i contra resolucions de l’administració
de la Generalitat de Catalunya i del Consorci del Patronat de Collserola,
en matèria de reclamació patrimonial, que desestima el recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE BARCELONA
-

Sentència número 77/2016, de 10 de març de 2016, dictada en
procediment abreujat núm. 172/2015-H interposat contra resolució de
l’Alcaldessa de data 9 de febrer de 2015 en matèria de responsabilitat
patrimonial, que desestima el recurs presentat.

-

Sentència número 400/2015, de 28 de desembre de 2015, dictada en
procediment ordinari núm. 342/13-B interposat contra resolució de la
Junta de Govern Local de 31 de maig de 2013 en matèria de gestió
urbanística, que desestima el recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1O DE BARCELONA
-

Sentència número 95/2016, de 12 d’abril de 2016, dictada en procediment
abreujat núm. 187/2015-E-1 interposat contra resolució de 30 de juny de
2015, que té per objecte la pretensió anul·latòria de la resolució dictada,
en matèria de reclamació patrimonial, que desestima el recurs presentat.

-

Sentència número 50-2016, de 23 de febrer de 2016, dictada en
procediment abreujat núm. 341/2015-E-1interposat contra resolució de 22
de juny de 2015 de la Direcció de Gestió Tributària de l’organisme
autònom provincial de Barcelona en matèria de liquidació tributària en
concepte d’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, que desestima el recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 11 DE BARCELONA

-

Sentència núm. 204/2016, de 14 de juny de 2016, dictada en el
procediment abreujat núm. 329/2015-D, en el recurs contenciósadministratiu contra la resolució de 9 de juliol de 2015, per la qual s’estima
parcialment el recurs presentat.

-

Sentència núm. 131/2016, de 4 d’abril de 2016, dictada en el procediment
abreujat núm. 81/2014-E, interposat contra desestimació per silenci de
reclamació per responsabilitat patrimonial, que desestima el recurs
presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 13 DE BARCELONA
-

Decret núm. 20/2016, de 11 de març de 2016, dictada en el procediment
abreujat número núm. 5/2016-F, interposat contra actuacions municipals
en matèria de retribució de personal, que té per desistida a la part actora
en el recurs presentat.

-

Sentència núm. 2/2016, de 7 de gener de 2016, dictada en el procediment
ordinari número núm. 6/2014-A, interposat contra resolució de la Junta de
Govern Local, de data 25 d’octubre de 2013 en matèria de disciplina
urbanística, que estima el recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE BARCELONA
-

Sentència núm. 202/2016, de 28 de juliol de 2016, dictada en el
procediment ordinari núm. 400/2014-B, interposat contra resolució dictada
per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en data
3 de juliol de 2014, per la qual s’inadmet el recurs de reposició interposat
sobre la liquidació corresponent a la primera fracció de l’exercici 2014 de l’
Impost sobre bens immobles, que desestima íntegrament el recurs
contenciós administratiu presentat.

-

Sentència núm. 169/2016, de 5 de juliol de 2016, dictada en el
procediment abreviat núm. 350/2015-BR, interposat contra resolució de
l’Ajuntament de data 10 de juliol de 2016, per la qual s’imposa una sanció
a l’entitat Telefónica de España, S.A.U., que desestima íntegrament el
recurs contenciós administratiu presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE BARCELONA
-

Sentència núm. 10/2016, 13 de gener, dictada en procediment ordinari
núm. 407/2013 M1, interposat contra resolució de data de 4 de juliol de
2013, de l’Organisme de Gestió Tributària, en matèria de la liquidació de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
corresponent, declara la inadmissibilitat del recurs presentat.

(Notificades a l’Ajuntament durant l’exercici 2015)

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA.
-

Sentència núm. 777/2014, de 19 de desembre de 2014, dictada en
procediment núm. 312/2011 interposat contra acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 13 de maig de 2010, per la
qual s’aprova definitivament la “Modificació puntual, per a l’adaptació de
determinades previsions urbanístiques, del Text Refós del Pla Parcial del
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta
tensió de Fecsa, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat”, que
estima el recurs presentat i declara la nul·litat de les prescripcions de la
modificació indicada respecte de les finques classificades amb la clau
105/FS, que són pròpies dels instruments de gestió.

-

Decret, de data 26 de gener de 2015, en recurs ordinari 121/2014-BQ,
contra resolucions del Ple de l’Ajuntament en matèria de contractació
administrativa, que declara l’arxiu provisional de les actuacions.

-

Sentència núm. 91/2015, de 23 de febrer 2015, dictada en procediment
núm. 251/2014, en tràmit d’execució de sentència en matèria de
reclamació patrimonial, que estima parcialment el recurs formulat per
l’empresa recurrent i determina la quantia de la indemnització derivada.

-

Sentència núm. 144, de 11 de març 2015, dictada en procediment núm.
214/2014 interposat contra auto del Jutjat Contenciós Administratiu 7 de
Barcelona, de data 20 de 4 de març de 2014, en relació amb l’adopció
de mesures cautelars en matèria de gestió urbanística, que desestima el
recurs presentat, confirmant l’auto del Jutjat Contenciós, que al seu torn
desestimava el recurs presentat per l’òrgan gestor del procediment de
reparcel·lació.

-

Sentència núm. 180, de 25 de març 2015, dictada en procediment núm.
341/2014-A, interposat contra auto del Jutjat Contenciós Administratiu
10 de Barcelona, de data 30 de maig de 2014, en relació amb l’adopció
de mesures cautelars en matèria de gestió urbanística, que desestima el
recurs presentat, confirmant el auto del Jutjat Contenciós, que al seu
torn desestimava el recurs presentat per l’òrgan gestor del procediment
de reparcel·lació.

-

Sentència núm. 565/2015, de 8 de juliol 2015, dictada en procediment
núm. 244/2014 interposat contra sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu 17 de Barcelona, de data 10 d’abril de maig de 2012, en
relació amb expedient urbanístic de reparcel·lació, que revoca la
sentència del Jutjat indicada i declara la desestimació del recurs formulat
per l’empresa recurrent.

-

Sentència núm. 718, de 16 d’octubre 2015, dictada en procediment núm.
490/2014 interposat contra sentència del Jutjat Contenciós Administratiu
5 de Barcelona, núm. 109/2014, de data 20 de maig de 2014, en relació
amb expedient de retaxació de finques objecte d’expropiació per imperi

de llei, que desestima el recurs presentat, confirmant la sentència del
Jutjat Contenciós, que al seu torn desestimava el recurs presentat
l’empresa expropiada.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE BARCELONA
-

Sentència número 119/2015, de 4 de juny de 2015, dictada en
procediment ordinari núm. 413/2013-5 interposat contra resolució de 8
de juliol de 2013 de la Direcció de Gestió Tributària de l’organisme
autònom provincial de Barcelona en matèria de liquidacions tributàries
de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana,
que declara la manca de jurisdicció de l’òrgan jurisdiccional i declara la
inadmissibilitat del recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE BARCELONA
-

Sentència número 13/2015, de 20 de gener de 2015, dictada en
procediment abreujat núm. 153/2013-D interposat contra resolució de
l’Alcaldia de 13 de febrer de 2013 en matèria de reclamació patrimonial,
que estima el recurs presentat i declara la responsabilitat de l’Ajuntament
en relació a la caiguda d’arbre sobre la via pública.

-

Sentència número 57/2015, de 24 de febrer de 2015, dictada en
procediment abreujat núm. 304/2013-S interposat contra resolució de
l’Alcaldia de 15 de gener de 2014 en matèria de reclamació patrimonial,
que estima el recurs presentat i declara la responsabilitat de
l’Ajuntament en relació amb inundació per aigües residuals.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 3 DE BARCELONA
-

Sentència número 21/2015, de 14 de gener de 2015, dictada en
procediment abreujat núm.498/2012 interposat contra resolució de
l’Alcaldia de 4 d’octubre de 2012 en matèria de personal que estima el
recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE BARCELONA
-

Sentència número 56/2015, de 10 de març de 2015, dictada en
procediment abreujat núm. 383/13-B interposat contra resolució de
l’Alcaldia de 28 de març de 2014 en matèria de reclamació patrimonial,
que desestima el recurs presentat.

-

Sentència núm. 91/2015, de 18 de maig de 2015, dictada en
procediment ordinari núm. 562/14 F, interposat contra desestimació de
recurs administratiu en procediment sancionador per infracció de trànsit,
que declara la desestimació del recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE BARCELONA

-

Decret núm. 4/2015, de 4 febrer de 2015, dictada en procediment
ordinari núm. 53/2013-B, contra resolució en matèria de responsabilitat
patrimonial, que declara tenir per desistida la part actora.

-

Auto núm. 184/2015, de 22 de setembre de 2015, dictada en
procediment ordinari núm. 482/14-B, contra resolució en matèria de
disponibilitat de terrenys, que declara la caducitat de l’acció del recurs
presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE BARCELONA
-

Sentència de 5 de maig de 2015, dictada en procediment ordinari núm.
49/2012 interposat contra desestimació en matèria de reclamació
patrimonial en relació amb actes administratius dictats en matèria
urbanística, que declara la desestimació recurs presentat.

-

Sentència núm. 267/2015, de 24 d’octubre de 2015, dictada en
procediment abreujat núm. 242/2013, interposat contra resolució de
l’Alcaldia de data 29 de gener de 2013, en matèria de reclamació
patrimonial, que declara la desestimació recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 10 DE BARCELONA
-

Sentència núm. 7/2015, de 12 de gener de 2015, dictada en procediment
ordinari núm. 532/2012-J, interposat contra resolució del Ple de
l’Ajuntament de data 17-10-2012, en matèria d’urbanisme, que declara la
inadmissibilitat del recurs presentat.

-

Sentència núm. 15/2015, de 20 de gener de 2015, dictada en
procediment ordinari núm. 170/2011-G, interposat contra resolucions del
Ple de l’Ajuntament de dates 7/1/2011 i 29/11/2013, en matèria
d’urbanisme i execució d’obres, que declara la desestimació del recurs
presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 13 DE BARCELONA
-

Sentència número 89/2015, de 8 d’abril de 2015, dictada en procediment
abreujat núm. 394/2014-B interposat contra resolució de l’Alcaldia de 28
de maig de 2014 en matèria de reclamació patrimonial, que declara la
inadmissibilitat del recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE BARCELONA
-

Sentència número 292/2015 30 de novembre de 2015, dictada en
procediment abreujat núm. 34/2015-B interposat contra resolució de
l’Alcaldia de 19 de setembre de 2014 en matèria de reclamació
patrimonial, que declara la desestimació del recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA
-

Sentència número 140/2015 de 7 de setembre de 2015, dictada en
procediment abreujat núm. 410/2013-A2 interposat contra resolució de

l’Alcaldia de 14 d’octubre de 2013 en matèria de reclamació patrimonial,
que declara la desestimació del recurs presentat.

