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Tribunal Constitucional 248/20 EDUCACIÓ

Acusar la rebuda de la 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. 

La sentència estima el recurs ja que d’acord amb prèvies
sentències del Tribunal Constitucional, el recurs de cassació
per infracció de normativa autonòmica és vigent i l’han de
tramitar les sales del contenciós administratiu dels Tribunals
Superiors de Justícia.
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Jutjat Contenciós 
Administratiu 350/20-F TRIBUTARI

Acusar la rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que
estima el recurs núm. 350/20-F, interposat per , 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, amb el vehicle . Amb imposició de costes a la part
demandada. I portar-la a efecte, remetent-la al servei de Gestió Tributària, secció de Multes, per
al seu compliment.

La sentència estima el recurs contra sanció per no posar
tiquet de zona blava visible al vidre davanter. El recurrent
al·lega el va posar al darrere per indicació agent, i la
sentència estima que existeix un principi prova que és el
tiquet amb límit horari posterior a la denúncia.
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Jutjat Contenciós 
Administratiu 329/20-C TRIBUTARI

Acusar la rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, que
desestima el recurs núm. 329/20-C, interposat per , 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 , 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

La sentència desestima el recurs interposat contra liquidació
d’IIVTNU ja que el particular no ha provat el decrement de
valor perquè la transmissió era una donació manifestant un
valor, però això no és prova del valor del terreny i requeria
aportar principi de prova
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Jutjat Contenciós 
Administratiu 280/19-2B TRIBUTARI

Acusar la rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, que
desestima el recurs núm. 280/19-2B, interposat per

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

, 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. 

La sentència desestima el recurs contra interposat contra
liquidació d’IIVTNU ja que el particular no ha provat el
decrement de valor ja que l’Ajuntament ha aportat pericial
tècnicament correcta mentre que la del particular era
incorrecta (utilitza el mètode residual dinàmic). 

RESOLUCIONS JUDICIALS FERMES DE LES QUE S'HA DONAT COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/TC-248-20-Censurado.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/JCA-350-20-F-Censurado.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/JCA-329-20-C-Censurado.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/JCA-280-19-2B-Censurado.pdf


JGL organ recurs núm.  materia assumpte resultat Text Sentència

RESOLUCIONS JUDICIALS FERMES DE LES QUE S'HA DONAT COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

01
/0
3/
20

21

Jutjat Contenciós 
Administratiu 387/20-2A TRIBUTARI

Acusar la rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, que
desestima el recurs núm. 387/20-2A, interposat per 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

, 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  

La sentència desestima el recurs interposat contra liquidació
de l’IIVTNU. El particular no ha provat el decrement de valor
perquè la transmissió era per herència manifestant un valor
en escriptura i requeria aportar prova.

01
/0
3/
20

21

Jutjat Contenciós 
Administratiu 89/20-D RECURSOS 

HUMANS

Acusar la rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, que
estima el recurs núm. 89/20-D, interposat per , 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. Amb imposició de
costes a la part demandada. I portar-la a efecte, remetent-la al servei de Recursos Humans, per
al seu compliment.

La sentència estima el recurs atès que no ha quedat acreditat
que la funcionària exercís el dret d’opció en favor de
percebre les retribucions del lloc d’origen.
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Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 40/18-R TRIBUTARI

Acusar la rebuda de la sentència dictada per la Secció 1a de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 40/18-R,
interposat per , contra la
interlocutòria que declarava la inadmissió del recurs contenciós núm. 325/17-E, interposat per

, contra la resolució, de data 16
de maig de 2017, decret núm. 4522/17, n. Ag. 702/17 dictat pel president de l’Organisme de
l’Agència Tributària de Sabadell, que desestimava la petició de rectificació de les
liquidacions de referència
corresponents als expedients núm. 2017-00503-01-01, 2017-00504-01-01, 2017-00505-01-01
i 2017-00506-01-01, de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana (plusvàlua) generada per la transmissió realitzada a títol de compravenda de la
finca situada al carrer

La sentència desestima el recurs d’apel·lació interposat
contra la sentència que va inadmetre recurs contenciós
contra liquidació de plusvàlua per falta de recurs de reposició
previ i preceptiu, i la confirma.
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Jutjat Contenciós 
Administratiu 119/19-B TRIBUTARI

Acusar la rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que
estima el recurs núm. 119/19-B, interposat per contra la inadmissió
del recurs de reposició interposat contra la desestimació de la petició d’exempció de les
liquidacions de referència

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.

La sentència estima el recurs interposat contra liquidació de
plusvàlua ja que considera que el particular ha provat el
decrement de valor que posa de manifest el preu de
l’adjudicació hipotecària de la finca, i l’Administració no ha
aportat peritatge que demostri el contrari.

https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/JCA-387-20-2A-Censurado.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/JCA-89-20-D-Censurado.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/TSJC-40-18-R-Censurado.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/JCA-119-19-B-Censurado.pdf
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Jutjat Contenciós 
Administratiu 323/20-M1 TRIBUTARI

Acusar la rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, que
estima el recurs núm. 323/20-M1, interposat per 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 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 Amb imposició de
costes a la part demandada. I portar-la a efecte, remetent-la al servei de Gestió Tributària, per al
seu compliment.

La sentència estima el recurs interposat contra liquidació de
plusvàlua ja que el fet de ser una adquisició gratuïta per
herència no significa que no hagi pogut existir decrement de
valor, i l’Administració no ha aportat peritatge que demostri el
contrari.
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Jutjat Contenciós 
Administratiu 358/19-F TRIBUTARI

Acusar la rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que
desestima el recurs núm. 358/19-F, interposat per , contra la
desestimació presumpte de la petició de devolució i rectificació d’ingressos indeguts de
la liquidació de referència , 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  

La sentència desestima el recurs contenciós contra liquidació
de plusvàlua ja que l’extinció d’un condomini amb adjudicació
de la finca a un dels comuners no té efectes transmissius a
efectes de l’impost. 
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Jutjat Contenciós 
Administratiu 92/20-A RECURSOS 

HUMANS

Acusar la rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que
desestima el recurs núm. 92/20-A, interposat per , 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. Amb imposició de costes a la part actora. 

La sentència desestima el recurs interposat contra
desestimació de sol·licitud de retribució de plus per
assistència a judici durant baixa per IT, ja que és una
situació no prevista al conveni regulador del plus vigent al
moment de l’assistència al judici.

https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/JCA-323-20-M1-Censurado.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/JCA-358-19-F-Censurado.pdf
https://web.sabadell.cat/images/Transparencia/Documents/sentencies/JCA-92-20-A-Censurado.pdf



