
 

EXTRACTE DE SENTÈNCIES I ALTRES RESOLUCIONS REGAIGUDES EN 
PROCEDIMENTS JUDICIALS EN ELS QUE ÉS PART PROCESSAL 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (any 2016) 

 
JURISDICCIÓ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA  
 
Urbanisme 
 
Jutjats contenciosos administratius 
 
1.- Sentència núm. 258 de 29.10.2015 del JCA 14 BCN en el RCA núm. 
445/2013-AA, interposat per C. que desestima el citat recurs i confirma les 
actuacions municipals envers la desestimació d’atorgament de llicència 
urbanística del projecte de construcció d’edificació al carrer Víctor Hugo 
consistent en el canvi d’ús a aparthotel. 
 
2.- Decret núm. 30 de 26.02.2016 del JCA núm.14 de BCN en el RCA núm. 
115/2015-B, interposat per F.J.B.G. que declara el seu acabament per 
desestiment de la part actora en expedient d’obres il.legalitzables al carrer 
Rosselló.  
 
3.- Decret núm. 11 de  26.02.2016 del JCA núm. 9 de BCN en el RCA núm. 
322/2014-D, interposat per R.R.F. que declara el seu acabament per 
desestiment de la part actora en expedient d’obres il·legalitzables al passeig 
Valldoreix. 
 
4.- Decret de 10.02.16 del JCA núm. 6 de BCN en el RCA núm. 240/2015-C, 
interposat per P. que declara el seu acabament per desistiment de la part actora 
en expedient de multa coercitiva per incompliment d’altra que ordenava 
complementar les mesures de protecció instal·lades sota el ràfec de l’edificació 
situada al carrer Major. 
 
5.- Sentència de 13.09.16 del JCA núm. 8 de BCN en el RCA núm. 659/09-E, 
interposat per T. desestimatòria del recurs presentat contra acord de la JGL de 
01.06.09 que va aprovar definitivament el canvi de sistema del Polígon II del 
sector Sant Mamet. 
 
6.- Decret núm. 30 del JCA núm. 14 de BCN en el RCA núm. 115/15 interposat 
per F.J.B.G. que declara desistit a l’actora en haver-se procedit en via voluntària 
a la restauració de la realitat física alterada al pati interior del carrer Rosselló. 
 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
7.- Sentència de la S3 de la SCA del TSJC que estima el Recurs d’Apel·lació  
núm. 73/14 interposada per T. contra la Sentència de 9.12.2013 del JCA núm. 15 
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de BCN en el RCA núm. 92/2012, i que deixa sense efecte llicència urbanística 
per un servei de rentat de vehicles al carrer Cerdanya. 
 
8.- Decret de 4.05.16 de la S2 de la SCA del TSJC en el RCA 170/15, interposat 
per  C i V.G. B, D i L.G. P. i R.M.P.C. que declara el desestiment del citat recurs 
sobre expedient expropiatori a l’Av.de Can Montmany. 

 
9.- Decret de 3.05.16 la S2a de la SCA del TSJC en el RCA núm. 637/14, 
interposat per C i V.G. B, D i L.G. P. i R.M.P.C que declara el desestiment del 
citat recurs sobre expedient expropiatori a l’Av. de Can Montmany. 
 
10.- Decret de 3.05.16 de la S2 de la SCA del TSJC en el RCA núm. 169/15, 
interposat per C i V.G. B, D i L.G. P. i R.M.P.C que declara el desestiment del 
citat recurs sobre expedient expropiatori al carrer Tórtora. 
 
11.- Sentència núm. 89 de 16.02.16 de la S3 de la SCA del TSJC que desestima 
el Recurs d’Apel·lació núm. 102/2014 interposat per A.M.T. i confirma la 
Sentència desestimatòria  núm. 11 de 20.01.2014 del JCA núm. 15 de BCN en el 
RCA núm. 106/2012-F interposat contra acord de la JGL que va declarar 
il·legalitzables obres al carrer Esteve Pila. 
 
12.- Sentència núm. 690 d’1.12.14 de la S3 de la SCA del TSJC en el RCA  núm. 
185/10 interposat per J. que desestima el recurs presentat contra la denegació 
de l’aprovació provisional del PAU i PPO del sector Ronda Sud - Torre Negra. 
 
13.- Sentència de 20.07.16 de la S3 de la SCA del TSJC en el RCA núm. 25/12 
interposat per J. que estima el recurs presentat contra resolució de la Generalitat 
d’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGM de planejament vigent a 
escala 1/1000 al Pla del Vinyet. 
 
14.- Sentència núm. 149 de 10.03.16 de la S3 de la SCA del TSJC que estima el 
Recurs d’Apel·lació núm. 214/14 interposat per J. contra la sentència núm. 185 
de 14.05.2014 que desestimava el RCA núm. 10/2012-G interposat també per J. 
contra acord del ple de 19.09.11 d’aprovació de trasllat de sostre comercial a 
Can Sant Joan. La sentència en apel·lació també estima el recurs anul.lant 
l’acord del ple.  
 
Tribunal Suprem 
 
15.- STS de 4.03.2016 desestimatòria del  Recurs de Cassació núm. 2838/2014 
interposat per l’Ajuntament i que confirma la Sentència núm. 275 de 20.05.2014 
de la S3 de la SCA del TSJC en el RCA núm. 205/2010, interposat per A.T.B. la 
qual declara la nul·litat parcial de la Modificació puntual del PGM en l’entorn 
Nord-Est del Reial Monestir exclusivament pel que fa a la parcel·la de l’actora. 
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16.- STS de 9.12.2015 desestimatòria del Recurs de Cassació núm. 431/2014 
interposat per l’A.V.T.N. i que confirma la Sentència núm. 824 de 13.11.2013 de 
la S3 de la SCA del TSJC en el RCA núm. 216/2010 la qual va confirmar la 
legalitat de l’actuació municipal envers el planejament urbanístic en allò relatiu a 
la denegació del PAU i el PPO del Sector Ronda Sud-Torre Negra. 
 
17.- STS de 9.02.2016 estimatòria del Recurs de Cassació núm. 1015/14 
interposat per la Generalitat contra la Sentència de 10.12.2013 de la S3 de la 
SCA del TSJC en el RCA núm. 517/2010, interposat per R.Y.U.V. la qual  va 
excloure la Torre Negra del Parc Natural de Collserola. 
 
18.- STS de 9.02.2016 desestimatòria del Recurs de Cassació núm. 1010/2014 
interposat per les administracions concurrents contra la Sentència de 28.01.2014 
de la S3 de la SCA del TSJC en el RCA núm. 478/2010, interposat per J. la qual 
va excloure la Torre Negra del Parc Natural de Collserola en base a la 
consideració del sòl no urbanitzable de la Torre Negra. 
 
19.- STS de 3.02.2016 estimatòria del Recurs de Cassació núm. 1.706/14 
interposat per les parts contra la Sentència núm. 67 de 29.01.14 -la qual queda 
anul·lada- de la SCA del TSJC en el RCA núm. 13/2011, interposat per J.A.R.L. 
contra acord de la S de BCN del Jurat d’Expropiació; i estima parcialment el 
recurs contenciós en el sentit de reconèixer al recurrent el dret a què es fixi el 
preu just en els termes establerts. 
 
20.- STS de 27.10.16 estimatòria del Recurs de Cassació núm. 2.986 interposat 
entre d’altres per l’Ajuntament contra la sentència de 30.06.15 de la SCA del 
TSJC en el RCA núm. 426/11, interposat per J. contra acords de la Generalitat 
relatius a aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic a Can Marcet. 
L’esmentada STS anul.la i retorna les actuacions a la SCA al moment 
immediatament anterior a la sentència.  
 
Serveis Urbans 
 
Jutjat contenciosos Administratius 
 
21.- Sentència núm. 33 de 5.02.16 del JCA núm. 10 de BCN desestimatòria del 
RCA núm. 66/15-M, interposat per U. contra la Resolució d’Alcaldia núm. 2.326 
de 27.12.13 que va declarar la seva responsabilitat en l’execució defectuosa 
dels treballs derivats del contracte de manteniment de les zones verdes 
públiques dels sectors Vollpelleres Oest, Can Bellet, Can Canyameres i la 
Guinardera II. 
 
22.- Sentència núm. 97 de 6.04.2016 del JCA núm. 8 de Barcelona estimatòria 
en part el RCA núm. 543/11-C, interposat per T.G.F.S. contra la Resolució 
d’Alcaldia núm. 1.934 de 14.09.11 que va desestimar l’acció de nul·litat 
sol·licitada per la part actora envers Resolució que els hi reclamava  quantitat 
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per la indeguda retenció de part de sou en el contracte de concessió del servei 
de neteja d’edificis públics. L’esmentada sentència estima en part el recurs  
circumscrit a la necessitat de demanar informe a la C.J.A. previ a la resolució 
municipal de nul·litat. 

 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

 
23.- Sentència d’11.04.2016 de la S5 de la SCA del TSJC del Recurs 
d’Apel·lació núm. 85/2013 que confirma la Sentència de 12.09.2012 del JCA 
núm.  3 de BCN desestimatòria del RCA núm. 75/11-V, interposat per F.C.C.R. 
contra acord de la JGL que confirma la liquidació de la revisió de preus del 
contracte de recollida de RSU del municipi en els anys 2009 i 2010. 
 
24.- Sentència núm. 97 de 26.02.2016 de la S5 de la SCA del TSJC 
desestimatòria del Recurs d’Apel·lació núm. 546/12 presentat per l’Ajuntament 
contra la Sentència parcialment estimatòria núm. 292 de 29.06.12 del JCA 
núm. 4 de BCN en el RCA núm. 83/11-F, interposat per T.G.F.S. contra l’acord 
de la JGL de 19.07.10 que va aprovar la revisió de preus de la concessió de la 
recollida selectiva de vidre, paper i envasos.  
 
25.- Sentència núm. 819 de 21.12.2015 de la S5 de la SCA del TSJC 
parcialment estimatòria del Recurs d’Apel·lació núm. 523/2012, interposat per 
T.G.F.S. contra la Sentència desestimatòria núm. 195 d’11.07.2012 del JCA 14 
de BCN en el RCA núm. 359/2008-BY, presentat contra l’acord de la JGL 
19.05.2008 que va desestimar el recurs de reposició respecte a la revisió de 
preus de la concessió de recollida de RSU pel període comprès entre 
l’1.03.2004 i el 28.02.2007. 
 
26.- Sentència núm. 7.505 de 15.12.15 de la Sala Social del TSJC  
desestimatòria del Recurs de Suplicació, interposat per C. contra la Sentència 
de 29.04.15 del JS núm. 1 de Terrassa en el procediment núm. 561/14 
d’interposició de demanda en matèria d’acomiadament per part de R.M.D.G. i 
A.L.M. contra l’Ajuntament i altres, la qual estima la demanda declarant 
improcedent la no subrogació dels contractes de treball en el camp de futbol 
Can Magí i en el poliesportiu Jaume Tubau. 

 
Economia 
 
Jutjat contenciosos Administratius 
 
27.- Sentència núm. 276 de 13.10.16 del JCA núm. 13 BCN en el RCA núm. 
413/15-C, interposat per la U.P.C. que va desestimar el recurs presentat contra 
la liquidació de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
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28.- Interlocutòria de 19.01.2016 de la S1 de la SCA del TSJC en el RCA núm. 
624/14 LU, interposat per N.V.P., P.S.V. i L.S.V. contra l’acord del Ple 
Municipal de 16.12.2013 que va aprovar l’Ordenança Fiscal núm. 1 (IBI) que  
declara acabat el procediment per satisfacció extraprocessal de les pretensions 
de la part actora.  
 
Recursos Humans 
 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
29- Sentència núm. 91 de 3.02.16 de la S4 de la SCA del TSJC en el Recurs 
d’Apel·lació núm. 181/15 que confirma la Sentència núm. 101 de 19.02.15 del 
JCA núm. 7 de BCN desestimatòria del RCA núm. 485/13-C, interposat per 
J.C.S. contra la Resolució  núm. 1.639 de 20.09.13 que desestimava la seva 
sol·licitud de concessió íntegra de les vacances de l’any 2012.  
 
30.- Sentència núm. 111 de 9.02.2016 de la S4 de la SCA del TSJCA en el 
Recurs d’Apel·lació núm. 243/2015 interposat per l’Ajuntament que confirma la 
Sentència núm. 78 de 15.04.2015 del JCA núm. 5 de BCN, estimatòria del RCA 
núm. 100/2011-Y presentat  pel S.A.P.C.G.T. contra l’acord del Ple Municipal 
de 19.07.2010 que va aprovar la relació de llocs de treball.  
 
Responsabilitat Patrimonial 
 
Jutjats contenciosos administratius 
 
31.- Diligència d’Ordenació de 24.02.16 del JCA núm. 16 de BCN en el RCA 
núm. 471/12-B1, interposat per la F.R. que va informar sobre el desestiment 
per l’actora del citat recurs presentat contra la desestimació de responsabilitat 
patrimonial (Exp. núm. RP 4/12).  
 
32.- Decret núm. 8 de 15.02.16 del JCA núm. 10 de BCN en el RCA núm. 
246/12-M, interposat per A.C.S.R. que va declarar caducat l’esmentat recurs 
formulat contra la denegació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
(Exp. núm. 34/09). 
 
33.- Sentència de 30.11.15 del JCA núm. 15 de BCN en el RCA núm. 92/15-F, 
interposat per F.M.M. que va estimar parcialment el citat recurs presentat 
contra la desestimació de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
originada per la denegació de la transmissió de llicència d’explotació de 
productes pirotècnics. 

 
34.- Sentència núm. 9 de 14.01.2016 del JCA núm. 13 de BCN en el RCA núm. 
483/2012-C, interposat per P.J.A.H. desestimatòria del present recurs presentat 
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. 
núm. 42/11). 
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35.- Sentència núm. 311 de 22.12.15 del JCA núm. 14 de BCN en el RCA núm. 
60/15-AA, interposat per F.B.R. desestimatòria del present recurs presentat 
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. 
núm. 75/14). 
 
36.- Sentència núm. 272 de 23.10.15 del JCA núm. 13 de BCN en el RCA núm. 
170/15-F, interposat per C.V.C. desestimatòria del present recurs presentat 
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. 
núm. 110/14). 
 
37.- Sentència núm. 226 de 3.12.15 del JCA  núm. 1 de BCN en el RCA núm. 
74/14-3, interposat per L.F.B., desestimatòria del citat recurs presentat contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. núm. 35/13).  
 
38.- Sentència núm. 70 de 05.02.16 dictada pel JCA núm. 17 de BCN en el 
RCA núm. 497/13-M2, interposat per C.O. desestimatòria del citat recurs 
presentat contra  la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial (exp. núm. 05/13). 
 
39.- Sentència de 4.07.16 del JCA núm. 15 de BCN en el RCA núm. 62/16-F, 
interposat per J.M.V.S. desestimatòria del citat recurs presentat contra la  
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. núm. 14/15). 
 
40.- Interlocutòria núm. 82 de 20.04.16 del JCA 3 BCN en el RCA núm. 528/14-
EB, interposat per R.C.M. que declara finalitzat per transacció judicial entre les 
parts el recurs presentat contra l’estimació parcial de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial (exp. núm. 3/14). 
 
41.- Interlocutòria d’11.05.16 del JCA 7 BCN en el RCA núm. 177/14-EB, 
interposat per A.M.A.C. que declara finalitzat per transacció judicial entre les 
parts el recurs presentat contra la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial (exp. núm. 61/13). 
 
42.- Interlocutòria de núm. 111 de 8.07.16 del JCA 7 BCN en el RCA núm. 
229/15-H, interposat per M.G.T. que declara finalitzat per satisfacció extra 
processal entre les parts el recurs presentat contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. núm. 102/14). 
 
43.- Sentència núm. 179 de 18.07.16 del JCA núm. 5 de BCN en el RCA núm. 
542/14-Y, interposat per J.M.B.M. estimatòria en part del citat recurs presentat 
contra la  desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. 
núm. 35/14). 
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44.- Sentència núm. 161 de 7.07.16 del JCA núm. 6 de BCN en el RCA núm. 
144/15-A, interposat per A.V.S. estimatòria  del citat recurs presentat contra la  
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. núm. 40/14). 
 
45.- Sentència núm. 171 de 20.06.16 del JCA núm. 10 de BCN en el RCA núm. 
297/15-E, interposat per C.M.G. desestimatòria del citat recurs presentat contra 
la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. núm. 
112/14). 
 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
46.- Sentència núm. 989 de 18.12.15 de la S4 de la SCA del TSJC en el 
Recurs d’Apel·lació núm. 174/15 interposat per la S.P.G.V que confirma la 
Sentència núm. 128 de 9.03.2015 del JCA núm. 7 de BCN en el RCA núm. 
33/12-DC, estimatòria parcialment del citat recurs presentat contra la 
desestimació per silenci de la reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. 
núm. 39/2010). 
 
Circulació i Trànsit 
 
47.- Sentència de 7.03.16 del JCA núm. 9 de BCN en el RCA núm. 200/15-B, 
interposat per I.S.B. estimatòria del recurs que anul.la l’acte administratiu 
recorregut i revoca la sanció imposada en matèria de trànsit. 
 
48.- Sentència núm. 239 de 22.09.16 del JCA 5 de BCN en el RCA núm. 322/15-
I, interposat per A.C.V. desestimatòria del recurs presentat contra sanció per 
infracció de l’art. 4.2 del Reglament general de Circulació.  
 
Activitats  

 
49.- Sentència d’11.05.16 del JCA núm. 16 de BCN en el RCA núm. 100/14-A1, 
interposat per D.S.L. desestimatòria del recurs presentat contra la resolució 
municipal que va imposar 5 multes per infracció de l’ordenança municipal de 
sorolls i vibracions. 
 
50.- Sentència núm. 249 de 26.09.16 del JCA núm. 12 de BCN en el RCA núm. 
212/16-1A, interposat per J.S.L. estimatòria en part del recurs presentat contra la 
resolució municipal que desestimava els recursos presentats contra denúncies 
que imposaven sancions per infracció de l’ordenança municipal de convivència 
ciutadana reguladora en els usos de les vies i els espais públics. 
 
Altres 
 
51.- Sentència de 2.07.15 del JCA núm. 7 de BCN en el RCA núm. 514/12 B, 
interposat per M.J.M. desestimatòria del citat recurs presentat contra el Decret 
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núm. 1.608 de 14.09.12 que va desestimar les al·legacions formulades envers 
el Decret 1.280 de 12.07.2012 que va acordar la baixa en l’empadronament.  
 
Abreviatures utilitzades 
 
RCA: Recurs contenciós administratiu.  
SCA: Sala Contenciosa Administrativa. 
S: Secció. 
JCA: Jutjat Contenciós Administratiu.  
TSJC: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
TS: Tribunal Suprem. 
STS: Sentència Tribunal Suprem. 
JS: Jutjat Social. 
JGL: Junta de Govern Local.  
PAU: Programa d’Actuació Urbanística. 
PGMB: Pla General Metropolità de Barcelona. 
IBI: Impost de Béns Immobles. 
BCN: Barcelona. 
CJA: Comissió Jurídica Assessora. 
RSU: Residus Sòlids Urbans. 
 


