
organ data resolució materia assumpte Text Sentència

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Tercera.

23/12/2021 URBANISME

Sentència que estima parcialment el recurs d’apel·lació interposat per la mercantil Promosegur Ibérica, SL contra la fixació del

justipreu de l’expropiació per part del Jurat d’Expropiació de Catalunya, resolució judicial que desestima la vinculació d’un acord

previ, i l’aplicació de l’IVA en el justipreu; i s’estima la valoració del perit judicial basada en que l’ús majoritari de l’entorn de la

finca es residencial.

Jutjats del contenciós-

administratiu núm. 14 

de Barcelona

7/12/2021

SANCIONS I 

DISCIPLINA 

D'ACTIVITATS I 

ESTABLIMENTS 

PÚBLICS

Sentència que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per una mercantil contra Decret que ordena el precinte

d’elements sonors i activitat de música i espectacle sense disposar de llicència habilitant i la incoació d’expedient sancionador

per la possible comissió d’infracció greu tipificada a l’article 48.a) de la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels

espectacles públics i les activitats recreatives, desestimació que es fonamenta en: l’Ajuntament té competència per

inspeccionar d’ofici locals; presumpció de veracitat de les actes de la policia municipal; mesura proporcionada; mesures

provisionals es poden adoptar sense audiència.

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Tercera.

18/11/2021
PLANEJAMENT 

URBANÍSTIC

Sentència que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per un propietari contra declaració de caducitat i arxiu de

Pla Especial, desestimació que fonamenta en: no s’ha vulnerat el dret al tràmit dels plans d’iniciativa particular, el promotor va

tenir ocasió i termini per subsanar el document i no ho va fer, procedeix la caducitat. 

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Segona.

8/7/2021 URBANISME

Sentència que destima el recurs d'apel·lació contra l'Ajuntament de Sabadell relativa a la denegació d'una llicències d'obres

d'ampliació i reforma de la vivenda familiar situada a Ca n'Alzina. En aplicació de la legislació vigent del PGMOs, el sòl no és

urbanitzable té de valor agrari, només s'accepta vivenda agrària i d'unes determinades dimensions que la llicència d'obres ho

supera.

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 04 

de Barcelona

16/6/2021 URBANISME

Sentència que desestima el recurs contra l'Ajuntament de Sabadell, en el que el sol·licitant demanava la legalització de

l'activitat de restauració i la seva reforma interior de la finca situada dins Ca n'Alzina, i la no liquidació de l'Impost sobre

Construccions, Instal·lacions i Obres. Segons la Llei i la legislació urbanística vigent, PGMOS i PEPPAS el recurs queda

desestimat.

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 10 

de Barcelona

10/5/2021 RECURSOS HUMANS

Sentència que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra el Decret 2361/2019 dictat per la regidora de

Recursos Humans de l'Ajuntament de Sabadell en data 4 de març de 2019 per la que s'acorda desestimar els diferents

recursos d'alçada formulats contra els actes del tribunal de selecció del concurso oposició per a la provisió de tres places de

Tècnic/a superior d'arquitectura de l'Ajuntament de Sabadell corresponent a l'oferta pública de ocupació 2008

RESOLUCIONS JUDICIALS 2021

https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/Sentencia1221.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/Sentencia1221.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/SentenciaRCA31319.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/SentenciaRCA31319.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/Sentencia1121.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/Sentencia1121.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA19119Maig21
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA19119Maig21
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA22518BJuliol21.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA22518BJuliol21.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA22018DJuny21.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RCA22018DJuny21.pdf


organ data resolució materia assumpte Text Sentència

RESOLUCIONS JUDICIALS 2021

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Quinta

29/3/2021

LLICÈNCIES I 

DISCIPLINA 

D'ACTIVITATS

Sentència que desestima el recurs d’apel·lació interposat contra un auto del Jutjat contenciós de Barcelona, pel qual es va

desestimar la sol·licitud de suspensió de dos punts d’un decret emès per l’Ajuntament de Sabadell, pels quals es va acordar

ordenar el precinte d’un escenari i de qualsevol element de reproducció sonora i impedir qualsevol espectacle públic o activitat

recreativa ,així com també es va prohibir la transmissió de la llicència fonamentant-lo en que l’aute recorregut era conforme

amb la regulació vigent, així com la part al·legant en cap moment va al·legar que l’activitat que exercia estigués emparada per

la llicencia d’activitat que tenia, de restaurant , ni tampoc invoca ni concreta els danys que la no suspensió de l’acte recorregut

li podia comportar , ni tampoc al·lega que aquests anys siguin de difícil o impossible reparació .

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Tercera.

3/3/2021 TRIBUTARI

Sentència que desestima apel·lació contra anul·lació de liquidació d’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de

naturalesa urbana. Manca d’increment patrimonial. Valor de la transmissió en operacions d’arrendament financer.

Desplaçament de la càrrega de la prova de l’increment de valor. Principi de no confiscatorietat.

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 13 

de Barcelona

23/2/2021 TRIBUTARI

Sentència que estima el recurs interposat contra la desestimació del recurs de reposició interposat pel recurrent contra la

notificació de la sanció de l’expedient sancionador núm. 2019041581 per la infracció de circulació comesa en data 2 d’agost de

2019.

Jutjat Contenciós 

Administratiu Núm. 16 

de Barcelona

22/2/2021 TRIBUTARI

Sentència que desestima el recurs núm. 329/20-C, contra la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat contra la

petició de devolució i rectificació d’ingressos indeguts de la liquidació de referència PV600084430, de l’Impost sobre

l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) corresponent a l’expedient núm. 2019-00767-01-01,

generada per la transmissió de la finca situada al carrer del Pare Sallarès de Sabadell

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm 12 

de Barcelona

18/2/2021 TRIBUTARI

Sentència que desestima el recurs núm. 280/19-2B, contra la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat contra

la desestimació presumpte de la petició de devolució i rectificació d’ingressos indeguts de les liquidacions de referència

PV150074634-PV150074647-PV150074650 i PV150074662, de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa

urbana (plusvàlua) corresponents, respectivament, als expedients núm. 2015-02313-01-01, 2015-02313-02-01, 2015-02313-03-

01 i 2015-02313-01-01. 
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Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 16 

de Barcelona

18/2/2021 RECURSOS HUMANS

Sentència que estima el recurs núm. 89/20-D, contra la desestimació del recurs de reposició formulat per la recurrent contra el

Decret 7916/2019 de la tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, de data 19 de

juliol, que desestimava la petició relativa a l’abonament corresponent a les retribucions no satisfetes en concepte de

complement de destinació i de complement específic de la categoria de caporal des de la data de 22 de juny de 2019.

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 12 

de Barcelona

15/2/2021 TRIBUTARI

Sentència que desestima el recurs núm. 387/20-2A, contra la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat contra

la desestimació presumpte de la petició de devolució i rectificació d’ingressos indeguts de les liquidacions de referència

PV180045496, PV180045546, PV180045587 i PV180045624, de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de

naturalesa urbana (plusvàlua) corresponents als expedients, respectivament, núm. 2018-01014-01-04, 2018-01014-01-08, 2018-

01014-02-04 i 2018-01014-02-08, generades per la transmissió de les finques situades al carrer de Sant Llop de Sabadell. 

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 6 

de Barcelona

15/2/2021 TRIBUTARI

Sentència que desestima el recurs núm. 358/19-F, contra la desestimació presumpte de la petició de devolució i rectificació

d’ingressos indeguts de la liquidació de referència PV170071518, de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de

naturalesa urbana (plusvàlua) corresponent a l’expedient núm. 2017-02409-01-01, generada per la transmissió de la finca

situada al carrer de Demòstenes 

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 6 

de Barcelona

11/2/2021 RECURSOS HUMANS

Sentència que desestima el recurs núm. 92/20-A, contra el Decret núm. 13382/2019 dictat per la tinenta d’alcaldessa de l’Àrea

de desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, de data 4 de desembre de 2019, que desestimava la sol·licitud del

recurrent sobre l’abonament de l’assistència a judici al jutjat de Sabadell, el dia 6 de febrer de 2019, en virtut de l’article 17.8 de

l’Acord de condicions de treball 2019-2021.  

Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 17 

de Barcelona

14/2/2021 TRIBUTARI

Sentència que estima el recurs núm. 323/20-M1, contra la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat contra la

desestimació presumpte de la petició de devolució i rectificació d’ingressos indeguts de la liquidació de referència

PV170058101, de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) corresponent a l’expedient

núm. 2017-01710-01-01, generada per la transmissió de la finca situada al carrer del Montseny de Sabadell. 
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Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 7 

de Barcelona

9/2/2021 TRIBUTARI

Sentència que estima el recurs núm. 119/19-B, contra la inadmissió del recurs de reposició interposat contra la desestimació de

la petició d’exempció de les liquidacions de referència PV150045294 i PV150045303, de l’Impost sobre l’Increment de valor

dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) corresponent a l’expedient núm. 2014-03505-02-01 i 2014-03505-03-01. I portar-

la a efecte, remetent-la al servei de Gestió Tributària, per al seu compliment.

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Primera

3/2/2021 TRIBUTARI

Sentència que desestima el recurs d’apel·lació interposat contra l’aute dictat pel Jutjat de lo Contenciós-administratiu, pel qual

s’acorda inadmetre el recurs promogut contra el Decret del President del Organisme Autònom de l’Agencia Tributaria del

Ajuntament de Sabadell de 16 de maig de 2017, fonamentant-se en que no costa a interposat el recurs de reposició previst a la

normativa d’aplicació.

Tribunal Constitucional 25/1/2021 EDUCACIÓ

Sentència de la Sala 2a del Tribunal Constitucional en el recurs d’empara núm. 248/20 interposat per la Generalitat de

Catalunya (Departament d’Educació) contra interlocutòria dictada per la Secció de Cassació del Tribunal Superior de Justícia

de Catalunya que denegava la preparació de recurs de cassació autonòmica contra la sentència que estimava parcialment el

recurs contenciós núm. 195/15, interposat per aquest Ajuntament, contra la desestimació per silenci administratiu del

requeriment previ formulat contra la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació), perquè, en compliment de les

obligacions derivades de la normativa d’Educació, adopti els acords necessaris per a l’aprovació de convocatòries de

subvencions per a llars d’infants de titularitat municipal per als cursos 2012-2013, 2013.2014 i 2014-2015. 
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