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 6-11-2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
- Sentència núm. 3365/2019 de 28 de juliol de 2020, mitjançant la qual s’estima
parcialment el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Jorge
Serrahima, contra l’acord del Jurat d’expropiació de Catalunya, i que anul·la
parcialment en el sentit d’augmentar el justi preu fixat en la quantitat de
1.070.503,4 euros, inclòs el premi d’afecció, sense expressa imposició de
costes. Aquesta resolució no és ferma i ha estat objecte de recurs de cassació.
- 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
- Sentència núm. 70/2020 de 11 de març de 2020, mitjançant la qual es
desestima el recurs contenciós administratiu, contra la resolució municipal en
matèria de reclamació patrimonial.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE BARCELONA
- Sentència núm. 178/2020, de 20 d’octubre de 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. 131/2020 de 17 de juliol de 2020, mitjançant la qual s’estima el
recurs contenciós administratiu interposat per FORKSTONE, contra la
desestimació per silenci administratiu al preu fixat pel Jurat d’expropiació de la
finca del carrer Nou núm. 10. Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar
recurs d’apel·lació.
- 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.

