
Organ judicial Data de la resolució Matèria Assumpte Text Sentència

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.

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Tercera.

23 de desembre de 2021 Urbanisme

La sentència 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 de desembre

Sancions i 

disciplina 

d’activitats i 

establiments 

públics

La sentència 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.

RESOLUCIONS JUDICIALS RELLEVANTS
(Darrera actualització-juny 2022)

https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RAP140_21.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/RAP140_21.pdf
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/STS1821G.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/STS1821G.pdf
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RESOLUCIONS JUDICIALS RELLEVANTS
(Darrera actualització-juny 2022)

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 

Sala del contenciós 

administratiu, Secció 

Tercera.

18 de novembre de 2021
Planejament 

urbanístic

La sentència 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. 

Secció 3a de la Sala 

Contenciosa 

Administrativa del 

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya

3 de març de 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.

Secció 3a de la Sala 

Contenciosa 

Administrativa del 

Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya

21 de juliol de 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

27 de març de 2015 Urbanisme
Sentència que declara la nulitat del Pla Especial de Protecció del Patrimonial de Sabadell. Requesits de l'estudi econòmic-

financer.

https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/stsjc50421Def.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/stsjc50421Def.pdf
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/Sentencia1121.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/Sentencia1121.pdf

