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 2020)
Data actualització 17-7-2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
- Sentència núm. 2822/2020 de 30 de juny de 2020, dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 210/2019 interposat per la persona reclamant contra la
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en la que
desestimava el recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució de
l’Ajuntament d’Esplugues de data 14 d’octubre de 2011 de desestimació de la
reclamació per responsabilitat patrimonial. El TSJC també desestima el recurs
d’apel·lació presentat.
- Sentència núm. 1246/2020 de 8 de maig de 2020, dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 66/18 interposat per FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., mitjançant
el qual desestima íntegrament el recurs d’apel·lació interposat contra la
sentència de 19-10-2017 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, en el procediment ordinari núm. 391/2014 sobre l’acord del Ple de
18-6-2014 pel qual no es va acceptar la proposta de tancament econòmic de
les obres del projecte de construcció del pavelló esportiu Les Moreres, i
condemna a la part actora a les costes d’apel·lació, amb un límit de 2.000€ per
tots el conceptes, IVA inclòs.
Aquesta resolució no és ferma i serà recorreguda en cassació.
- Sentència núm. 1056 de 5 de març de 2020, dictada contra la desestimació
presumpta per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 21-12-2016, aprovant definitivament el
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi, i condemna a la part actora a
les costes, a la quantitat màxima de 3.000€. per tots el conceptes, IVA inclòs.
- Sentència núm. 1.082 de 4 de desembre de 2019, dictada en el recurs ordinari
núm. 205/2014, interposat per Tobaga, S.A., mitjançant el qual es va estimar
parcialment el recurs contra la resolució del Conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de 1 d’octubre de 2014
d’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en
el sector del parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies
d’alta tensió de Fecsa, i declara la nul·litat dels preceptes, determinacions i
plànols d’ordenació de la modificació indicada respecte de les finques
classificades amb la clau 18/7b, i el desestima en la resta de pretensions.
Aquesta resolució no és ferma i serà recorreguda en cassació.

- En data 21 de novembre de 2019, ha esdevingut ferma la sentència
pronunciada el 15 de desembre de 2017 per infracció de normativa estatal i
autonòmica. Aquesta sentència avui ferma estima el recurs formulat per
l’Ajuntament d’Esplugues i reconeix l’obligació de la Generalitat de Catalunya
d’assumir els seus compromisos en matèria de finançament de les escoles
bressol.
- Sentència núm. 527/2019 de 30 de setembre de 2019, mitjançant la qual se
s’estima parcialment el recurs d’apel·lació contra la sentència núm. 394/2017
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9, sobre la resolució de
sol·licitud de canvi de torn de treball i assignació a torn de nit, sense expressa
imposició de costes.
- Sentència núm. 509/2019 de 4 de juny de 2019, mitjançant la qual es
desestima el recurs d’apel·lació contra la sentència núm. 234 de 14 de
novembre de 2017 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9, sobre
les resolucions de l’alcaldia núm. 1651 de 16 de juliol de 2015 i 31 de juliol de
201, que desestima el recurs presentat contra l’ordre de retirada de tancament

JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 24 DE BARCELONA
- En data 15 d’octubre de 2019, el Jutjat de lo Social núm. 24 de Barcelona, va
dictar l’Auto núm. 45/2019, contra actuacions municipals en matèria de
personal, que té per desistida a la part actora en el recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE BARCELONA
- Sentència núm. 243/2019 de 22 d’octubre de 2019, mitjançant la qual s’estima
en part el recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil Banco de
Sabadell, S.A. contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació
de responsabilitat patrimonial, i imposant costes a l’Ajuntament fins a la
quantitat màxima, per tots els conceptes, de 1.000€.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE BARCELONA
- Sentència núm. 15/20, de 27 de gener de 2020, mitjançant la qual es
desestima el recurs contenciós administratiu, contra la resolució municipal en
matèria de reclamació patrimonial, i condemna a la part actora a les costes.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 8 DE BARCELONA
- En data 11 de març de 2020, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona, va dictar la Sentència núm. 70/2020, mitjançant la qual es
desestima el recurs contenciós administratiu, contra la resolució municipal en
matèria de reclamació patrimonial.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1O DE BARCELONA
- Sentència núm. 73/202 de 3 de març de 2020, mitjançant la qual s’estima
parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per ALLIANZ, S.A.,
contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial, i imposant costes a l’Ajuntament fins a la quantitat
màxima, per tots els conceptes, de 256€.
- Sentència núm. 282/2019 de 20 de novembre de 2019, mitjançant la qual
s’estima el recurs contenciós administratiu, contra la resolució municipal, en
matèria de reclamació patrimonial, i amb imposició de costes a l’Ajuntament
fins a la quantitat màxima, per tots els conceptes, de 380€.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15 DE BARCELONA
- Sentència núm. 97/2020 de 19 de juny de 2020, mitjançant la qual es
desestima el recurs contenciós administratiu, contra la resolució municipal en
matèria de reclamació patrimonial.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA
- Sentència núm. 41/2020, de 19 de febrer de 2020, mitjançant la qual es
desestima el recurs contenciós administratiu, promogut en relació amb Pla
Especial de Reforma Interior de Can Clota, contra la resolució municipal que
denegava l’existència de responsabilitat patrimonial.

-

(Notificades a l’Ajuntament durant l’exercici 2019)

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 4 DE BARCELONA
- Sentència núm. 85/2019, de 28 de març de 2019, dictada en procediment
ordinari núm. 239/2016-F interposat per la Junta de Compensació del sector
Finestrelles, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril de
2016 relatiu a la modificació del text refós del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques
d’alta tensió de FECSA, que desestima el recurs contenciós presentat.
- Sentència núm. 84/2019, de 28 de març de 2019, mitjançant la qual es
desestima el recurs contenciós administratiu ordinari 154/2016-A, contra la
resolució municipal de data 3 de març de 2016, en matèria de reclamació
patrimonial.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE BARCELONA

- Sentència número 209/2019, de 22 de juliol de 2019, dictada en el procediment

abreujat núm. 45/2017-B, interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local
de data 30 de setembre de 2016 relatiu a la modificació del protocol d’actuació
per a l’execució i recepció de les obres d’urbanització del sector afectat pel
soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, que inadmet a
tràmit el recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA
- Sentència núm. 351/2019, de 19 de juliol de 2019, dictada en procediment

abreujat núm. 351/2018-D, interposat en matèria de reclamació patrimonial,
que estima parcialment el recurs presentat.

-

(Notificades a l’Ajuntament durant l’exercici 2018)

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
- Sentència núm. 743/2018 de data 3 de setembre de 2018 que desestima el
recurs contenciós administratiu interposat per “S&S Energy Gestión, S.L.U.”
contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona, denegant l’aprovació definitiva del Pla Especial d’assignació d’usos
de l’àrea de servei en el solar situat entre els carrers Àngel Guimerà, Josep
Argemí i Gaspar Fàbregas d’Esplugues de Llobregat.
- Sentència núm. 839 DE data 1 d’octubre de 2018, dictada en el recurs ordinari
núm. 73/2015, interposat per ELYSIUS EUROPA, S.L., mitjançant la qual
s’estima parcialment el recurs interposat sobre l’aprovació provisional del Pla
especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada en
Av. Jacint Esteva Fontanet núm. 112, anul·lant l’acord adoptat pel Ple
extraordinari de data 21 de gener de 2015 i condemnant a l’Ajuntament a
celebrar una nova sessió plenària en la qual es debati l’aprovació provisional
del Pla especial mencionat, respectant a tal efecte els criteris exposats en el
fonament jurídic cinquè de la sentència; tot desestimant el present recurs
contenciós administratiu en tota la resta, sense imposició de costes.
- Sentència núm. 639/18, de data 5 de juliol de 2018, dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 98/2017, interposat per Cessionària del Vallès Occidental,
S.A., contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5,
sobre la resolució dictada per l’Organisme de gestió tributària de la Diputació
de Barcelona, que desestima el recurs presentat.
- Sentència núm. 884/17, que ha esdevingut ferma, mitjançant la qual s’estima el
recurs d’apel·lació interposat per la Junta de Compensació del Pla Parcial
Urbanístic en el sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, contra la
sentència núm. 400/2015 de 28 de desembre de 2015. L’estimació del recurs
d’apel·lació comporta l’anul·lació de l’acord de la Junta de Govern Local de
data 31 de maig de 2013, relatiu al reconeixement a l’Administració General de
l’Estat del dret d’incorporació al projecte de reparcel·lació del sector Pla Parcial
afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA en el
terme municipal d’Esplugues de Llobregat.
- Sentència núm. 149/2018, de data 23 de febrer de 2018, mitjançant la qual es
desestima el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament contra la
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona. La
desestimació del recurs d’apel·lació comporta el reconeixement del dret de la
senyora Teresa Rafael Bonet i del Sr. Miguel Bonet Giné a què es tramiti un
expedient de retaxació de la finca del carrer de la Riba núm. 28.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE BARCELONA
-

Sentència núm. 214/2018 de data 4 d’octubre de 2018, mitjançant la qual
es desestima el recurs contenciós administratiu núm. 143/2017-3, contra la
resolució municipal en matèria de reclamació patrimonial.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE BARCELONA
-

Sentència núm. 28/2018, de 7 de febrer, dictada en procediment ordinari
núm. 120/2014 V, interposat contra el decret d’alcaldia núm. 4434 de data
de 18 de febrer de 2013 , que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE BARCELONA
- Sentència núm. 215/2018, mitjançant la qual s’estima parcialment el recurs
contenciós administratiu interposat per la mercantil Vías y Construcciones,
S.A., contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de
pagament per interessos de demora, i reconeixent el dret de l’esmentada
mercantil a que l’Ajuntament li aboni, en concepte d’interessos de demora, la
quantitat resultant que es practiqui, d’acord als criteris assenyalats en la
sentència, i amb imposició de costes a l’Ajuntament fins a la quantitat màxima,
per tots els conceptes, de 800€.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE BARCELONA
- Sentència núm. 135/2018, de data 18 de juny de 2018, mitjançant la qual es
desestima el recurs contenciós administratiu, contra la resolució municipal de
data 18 d’octubre de 2017, de canvi de torn de treball i assignació a torn de nit.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE BARCELONA
- Sentència núm. 233/2018, mitjançant la qual se desestima el recurs contenciós
administratiu interposat contra el decret núm. 477 de l’Ajuntament d’Esplugues,
pel qual se desestima el recurs d’alçada davant l’acord dictat pel tribunal
qualificador del concurs-oposició per a la provisió de dos places de sergent de
la Policia Local.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA
- Sentència núm. 69/2018, de 9 de febrer, dictada en procediment abreujat
núm. 527/2014 A3 (A1), interposat contra el recurs contenciós administratiu
núm. 527/2014, interposat per CESIONARIA VALLÈS OCCIDENTAL, S.A.
contra la resolució de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, que desestima el recurs presentat.

-

(Notificades a l’Ajuntament durant l’exercici 2017)

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
- Sentència núm. 842/17, de 1 de desembre de 2017, dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 317/2015, interposat per Crocs Team, S.L., contra la
sentència núm. 49/2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona, sobre la reclamació patrimonial per danys derivats de la demora
injustificada en l’atorgament de llicència d’edificació en les parcel·les de
Proimbaix, S.L., que desestima el recurs d’apel·lació presentat.
- Sentència núm. 757/17, de 3 de novembre de 2017, dictada en el recurs
ordinari núm. 422/2011, interposat contra l’acord del Jurat d’Expropiació de
Catalunya, Secció Barcelona, de data 15 de juliol de 2011, pel qual es va
determinar el preu just de la finca ubicada al carrer de La Riba, 28-30, que
estima parcialment el recurs presentat.
- Sentència núm. 739/17, de 13 d’octubre de 2017, dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 126/2016, interposat per Cesionaria Vallès Occidental, S.A.,
contra la sentència núm. 202/2016 de 28 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 14 de Barcelona, sobre la resolució dictada per l’Organisme
de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs
presentat.
- Sentència núm. 761/17, de 20 d’octubre de 2017, dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 50/2017, interposat contra sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 16 de Barcelona, de data 7 d’octubre de 2016, en relació
amb el recurs contenciós administratiu interposat per la societat Renault Retail
Group Barcelona, S.A. contra la liquidació sobre l’impost sobre activitats
econòmiques i la sanció per infracció tributària, exercicis 2033 a 2006, que
desestima el recurs presentat.
- Sentència núm. 168/17, de 9 de març de 2017, dictada en el recurs d’apel·lació
núm. 78/2016, interposat contra sentència d’inadmissibilitat del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, de data 30 de novembre de
2015, en relació amb el recurs contenciós administratiu interposat contra la
desestimació de reclamació por responsabilitat patrimonial, que desestima el
recurs d’apel·lació presentat.
- Sentència núm. 110/17, de 2 de març de 2017, dictada en el recurs d’apel·lació
núm. 244/2015, interposat contra sentència del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 10 de Barcelona, de data 20 de gener de 2015, dictada en actuacions
170/2011, en relació amb el recurs contenciós administratiu interposat per la
Junta de Compensació del Sector de Finestrelles, que desestima el recurs
d’apel·lació presentat.

- Sentència núm. 166/17, de 3 de març de 2017, dictada en el recurs d’apel·lació
núm. 196/2014, interposat contra sentència del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona, de data 4 de febrer de 2014, en relació amb el recurs
d’apel·lació interposat per Tau Ingeniería y Construcciones Especiales, S.A.,
que inadmet en part el recurs d’apel·lació presentat i el desestima en la resta
de pretencions.
- 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. 235/2017, de 19 d’octubre, dictada en procediment ordinari

núm. 391/2014 Y, interposat contra l’acord de Ple de l’Ajuntament d’Esplugues
de data 18 de juny de 2014 pel qual no es va acceptar la proposta de
tancament econòmic de les obres del projecte de construcció del Pavelló
Esportiu “Les Moreres”, que desestima el recurs contenciós presentat.
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE BARCELONA
- Sentència núm. 165/2017, de 16 de juny, dictada en procediment ordinari

núm. 188/2014 V, interposat contra resolució de 3 de desembre de 2013 de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació en matèria de devolució
d’ingressos indeguts per liquidacions tributàries de l’Impost sobre béns
immobles, que desestima la demanda presentada.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE BARCELONA
- Sentència núm. 63/2017, de 16 de març, dictada en procediment abreujat

núm. 27/2016 E, interposat contra resolució desestimatòria d’aquest
Ajuntament de data 24 de novembre de 2015, en matèria de reclamació
patrimonial, que desestima el recurs presentat.
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE BARCELONA
- Sentència núm. 107/2017, de 16 de març, dictada en procediment abreujat

núm. 44/2016 F, interposat contra resolució desestimatòria d’aquest
Ajuntament en matèria de reclamació patrimonial, que desestima el recurs
presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE BARCELONA
-

Sentència número 226/2017, de 7 de novembre de 2017, dictada en el
procediment abreujat núm. 45/2017-B, interposat contra resolució de
l’Ajuntament d’Esplugues de data 28 d’octubre de 2016, contra imposició
de sanció de tràfic, que desestima el recurs presentat.

-

Sentència número 234/2017, de 14 de novembre de 2017, dictada en
recurs ordinari núm. 315/2015-B, interposat contra resolució dels decrets
d’alcaldia núm. 1651 de data 16 de juliol de 2015 i 1762 de data 31 de
juliol de 2014 en matèria legalitat urbanística, que desestima el recurs
presentat.

-

Sentència número 218/2017, de 31 d’octubre de 2017, dictada en
procediment abreujat núm. 38/2017-E, interposat contra resolució
desestimatòria d’aquest Ajuntament i la Generalitat de Catalunya en
matèria de reclamació patrimonial, que estima el recurs presentat.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1O DE BARCELONA
- Sentència número 53/2017, de 10 de febrer de 2017, dictada en procediment
abreujat núm. 52/2016-J interposat contra resolució de 3 de juliol de 2015, de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació en matèria de devolució
d’ingressos indeguts per liquidacions tributàries de l’Impost sobre béns
immobles, que estima la demanda presentada.
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 12 DE BARCELONA
- Sentència número 166/2017, de 14 de juny de 2017, interposat contra

resolució desestimatòria d’aquest Ajuntament en matèria de reclamació
patrimonial, que desestima el recurs presentat.
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 13 DE BARCELONA
- Sentència número 103/2017, de 24 d’abril de 2017, dictada en procediment
ordinari núm. 381/2015-A interposat contra l’acord de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament d’Esplugues de data 17 de juliol de 2015, sobre
projecte tècnic per a la instal·lació de pantalles acústiques en el sector Pep
Ventura, que desestima el recurs de reposició presentat

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.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE BARCELONA
- Sentència núm. 11918, de data 27 d’abril de 2017, mitjançant la qual s’estima
parcialment el recurs formulat contra la resolució de data 5 de maig de 2017,
establint l’existència de responsabilitat compartida i anul·lant la resolució
impugnada.
- Sentència núm. 119/18, mitjançant la qual s’estima parcialment el recurs
contenciós presentat contra la resolució de l’Alcaldia del 5 de maig de 2017,
en matèria de reclamació de responsabilitat patrimonial, i anul·la la resolució
impugnada.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE BARCELONA
- Sentència núm. 11918, de data 27 d’abril de 2017, mitjançant la qual s’estima
parcialment el recurs formulat contra la resolució de data 5 de maig de 2017,
establint l’existència de responsabilitat compartida i anul·lant la resolució
impugnada.
- Sentència núm. 119/18, mitjançant la qual s’estima parcialment el recurs
contenciós presentat contra la resolució de l’Alcaldia del 5 de maig de 2017,
en matèria de reclamació de responsabilitat patrimonial, i anul·la la resolució
impugnada.
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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.
JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 24 DE BARCELONA
- Auto núm. 45/2019 de 15 d’octubre de 2019, contra actuacions municipals en
matèria de personal, que té per desistida a la part actora en el recurs
presentat.

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

- Sentència núm. 787/2016 de 4 de novembre de 2016, dictada en el
recurs ordinari núm. 298/2013, interposat per Iniciatives i Programes, S.L.
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,
que estima parcialment el recurs interposat, tot anul·lant la resolució, i
desestima les restants al·legacions.

- 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.
- 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.

