
organ data resolució materia assumpte Text Sentència

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Cinquena.

21/12/2020 RECURSOS HUMANS

Sentència que desestima el recurs d'apel·lació interposat per SABA aparcaments, contra l'Ajuntament de Sabadell per perjudici econòmic

en la gestió i explotació de l'aparcament públic situat a la Plaça Doctor Robert, degut al tancament d'una de les entrades per les obres que

realitzava el govern de la Generalitat en la construcció del ferrocarril subterrani, Es conclou que no s'acredita la ruptura de l'equilibri

econòmic i es denega la petició d'una indemnització. 

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 16 

de Barcelona

17/12/2020 URBANISME
Sentència que desestima el recurs del Ministeri del Interior contra l'Ajuntament de Sabadell en relació a la Caserna de la Guàrdia Civil i

conclou la recuperació per part de l'Ajuntament de la plena possessió del seu conjunt.

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Primera.

18/11/2020 TRIBUTARI
Sentència desestimatòria del recurs d'apel·lació de l'Agència Tributària de Sabadell contra una empresa en relació a les liquidacions per la

taxa pel pas de vehicles a través de domini públic

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 12 

de Barcelona

30/9/2020
RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL

Sentència desestimatòria del recurs contenciós-administratiu interposat contra la desestimació presumpta de la reclamació de

responsabilitat patrimonial presentada per la recurrent el 19 de setembre de 2018.

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 16 

de Barcelona

17/7/2020 TRIBUTARI
Sentència que desestima íntegrament el recurs presentat per la representació de CONFORAMA contra la resolució de 22 de setembre de

2017 per la que s'inadmet el recurs de reposició interposat front a la liquidació tributària en concepte de Impost d'Activitats Econòmiques

per l'exercici 2017.

RESOLUCIONS JUDICIALS 2020 i anteriors d'especial rellevància

https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA19317gener21.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA19317gener21.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA13218A1Des20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA13218A1Des20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA4618Nov20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA4618Nov20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA2218BSet20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA2218BSet20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA374192AOct20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA374192AOct20.pdf
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RESOLUCIONS JUDICIALS 2020 i anteriors d'especial rellevància

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Tercera.

2/6/2020 URBANISME

Sentència desestimatòria del recurs contenciós-administratiu interposat contra la resolució de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la

Generalitat de Catalunya, de 10 de juny de 2015, per la que s'aprova definitivament la Modificació puntual del Pla general municipal

d'ordenació sobre l'ajust de la delimitació del sòl no urbanitzable al voltant del riu Ripoll, del municipi de Sabadell, promoguda i tramitada

per l'Ajuntament

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 15 

B de Barcelona

17/4/2020 URBANISME
Sentència que desestima totalment el recurs contenciós administratiu front a la resolució desestimatòria en reposició del recurs sobre la

liquidació de l'IAE de l'Exercici 2017 per Ikea Ibérica SA

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Tercera.

18/2/2020

LLICÈNCIES I 

DISCIPLINA 

D'ACTIVITATS

Sentència que desestima el recurs d'apel·lació interposat contra la sentència del jutjat del contenciós administratiu número 7 dels de

Barcelona de 5 de setembre de 2017, en referència a la llicència de l'activitat econòmica de Can Alsina

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 8 

de Barcelona

17/1/2020 HABITATGE
Sentència que desestima el recurs contenciós-administratiu interposat per la Societat propietària d'un habitatge i es declara la vivenda en

desocupació permanent, i s'imposa el pagament d'una taxa per la verificació d'ús anormal de la habitatge com a habitatge buida.

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Tercera.

21/7/2016 URBANISME
Sentència d’anul·lació de determinats articles de la Modificació del Pla General Municipal d’Ordenació a l’àmbit del Parc Agrari i del Pla

Especial del Parc Agrari.

Secció 5a de la Sala 

Contenciosa 

Administrativa del 

Tribunal Suprem

24/3/2015 URBANISME Sentència que declara la nul·litat del Pla Especial de Protecció del Patrimonial de Sabadell. Requisits de l'estudi econòmic-financer.

https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/SentenciaRCA13211defred.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/SentenciaRCA13211defred.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/SENT911def.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/SENT911def.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA26415Juliol20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA26415Juliol20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA6019Juny20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA6019Juny20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RAP26617Mar20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RAP26617Mar20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA14318febrer20.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA14318febrer20.pdf

