
Organ judicial Data de la resolució Matèria Assumpte Text Sentència

Jutjat del contenciós 

administratiu núm. 10 

de Barcelona

15 de maig de 2022 Servei Públic
Concessió del servei públic de recollida de residus i neteja viària: procediment de revisió de les certificacions mensuals de

servei. Delimitació del contingut de la liquidació anual del contracte. Definició dels preus unitaris a aplicar als serveis prestats.

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

5ª

4 de maig de 2022 Patrimoni

Sentència estimatòria del recurs d’apel·lació interposat pel Ministeri de l’Interior contra la Sentència dictada pel jutjat del

contenciós núm. 15 en relació als acords de revisió d’ofici i declaració de nul·litat de ple dret del Protocol de 2 d’agost de

2006, signat pel Ministeri de l’Interior i l’alcalde de Sabadell sobre actuacions destinades a posar a disposició de l’Ajuntament

l’antiga caserna de la Guardia Civil, del decret de l’alcalde pel que s’aprova la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de

Sabadell i la Secretaria de l’Estat de Seguretat i la Direcció General d’Infraestructures i Equipament de la Seguretat de

l’Estat, dels acords de la Junta de Govern Local de 20 d’octubre de 2006, pels que es dóna compte del decret anterior i

s’aprova l’aportació econòmica fixada, del conveni de 20 d’octubre de 2006, signat per l’alcalde i el Ministre de l’Interior, de

desenvolupament del Protocol de 2 d’agost de 2006, i dels acords del ple municipal de 28 de gener de 2008, que ratifiquen

l’aprovació i signatura del conveni de 20 d’octubre de 2006; es deixa sense efectes l’autorització d’ús a precari de l’immoble

de titularitat municipal situat al carrer de Batllevell; i es recupera la plena possessió de la totalitat del conjunt anomenat Antiga

Caserna de la Guardia Civil. S’estableix que els anteriors acords són nuls per no ser revisable d’ofici el conveni; per concórrer

límit a l’exercici de la revisió d’ofici; per concórrer cosa jutjada; per incompetència del Ple per exercir la revisió d’ofici; per no

concórrer les causes de nul·litat al·legades; i per contenir pronunciaments que extralimiten el contingut de l’expedient de

revisió d’ofici.

Jutjat del Contenciós 

Administratiu núm. 13 

de Barcelona

7 de gener de 2022 Urbanisme

La sentència estima el recurs interposat per particulars en relació a la desestimació de petició de pagament de preu just

expropiatori per raó d’incompetència de l’òrgan; i per altra banda, admet les al·legacions de l’Ajuntament de Sabadell

relatives a la impossibilitat de reclamar l’execució de la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, per la que es fixa el

justipreu, en tant, el jutjat primer no s’hagi pronunciat respecte la procedència o no de la pròpia expropiació.
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