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EXTRACTE DE SENTÈNCIES I ALTRES RESOLUCIONS REGAIGUDES EN 
PROCEDIMENTS JUDICIALS EN ELS QUE ÉS PART PROCESSAL 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (ANY 2015) 

 
JURISDICCIÓ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA  
 
Urbanisme 
 
Jutjats contenciosos administratius 
 
1.- Sentència de 17.10.14 del JCA 5 de BCN en el RCA núm. 482/2010-A, 
interposat J.M. que desestima el citat recurs formulat contra acord de la JGL de 
10.05.2010, relatiu a declaració de ruïna tècnica, econòmica i urbanística de la 
Masia Can Flo.  
 
2.- Interlocutòria  núm. 188/14, de 13.11.2014 dictat pel JCA 9 de BCN en el 
RCA 365/12-B, interposat per N.P.E. que declara acabat el procediment per 
satisfacció extraprocessal de les pretensions de l’actora, tenint en compte acord 
de la JGL de 28.10.2014 estimatori del recurs de revisió interposat en expedient 
d’ordre d’execució d’obres de reparació en el Forn de Sant Adjutori, en 
constatar-se l’acompliment de les tasques de reparació i restauració ordenades.   
 
3.- Sentència de 24.11.2014, dictada pel JCA 15 BCN en el RCA 376/2013, 
interposat per G.E. que desestima el citat recurs i confirmant les actuacions 
municipals sobre la retirada del monopost publicitari ubicat a  parcel·la del Camí 
de Can Ametller. 
 
4.- Diligència del Secretari Judicial núm. 61/14 de 10.12.2014 dictat pel JCA 4 de 
BCN en el RCA núm. 27/2014-E, interposat per M.P.E que declara acabat el 
procediment per satisfacció extraprocessal de les pretensions de l’actora,  tenint 
en compte acord de la JGL de 28.10.2014 estimatori del recurs de revisió 
interposat en expedient d’ordre d’execució d’obres de reparació en el Forn de 
Sant Adjutori, en constatar-se l’acompliment de les tasques de reparació i 
restauració ordenades.   
 
5.- Interlocutòria núm. 15/2015 de 20.01.2015 dictada pel JCA 7 BCN en el 
RCA núm. 555/2011, interposat per D.V., S., que declara acabat el procediment 
en haver estat satisfetes les pretensions de l’actora, a través d’expedient 
d’expropiació forçosa finalitzat de comú acord. 
 
6.- Interlocutòria núm. 15/2015 de 22.01.2015 dictada pel JCA  5 de BCN en el 
RCA núm. 30/2014, interposat per N.P.E que declara acabat el procediment per 
satisfacció extraprocessal de les pretensions de l’actora, tenint en compte l’acord 
de la JGL de 28.10.2014, que estimà recurs de revisió interposat en expedient 
d’ordre d’execució d’obres de reparació en el Forn de Sant Adjutori, a l’haver-se 
constatat l’acompliment de les tasques de reparació i restauració ordenades.  
 

http://www.santcugat.cat/files/651-8468-fitxer/RCA%2048210.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8468-fitxer/RCA%2048210.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8469-fitxer/RCA%2037613.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8469-fitxer/RCA%2037613.pdf
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7.-  Sentència de 28.01.2015 dictada pel JCA 16 de BCN en el RCA núm. 
306/2011-A3, interposat per F.A.B.V. que desestima el citat recurs i declara 
conforme a dret el Decret núm. 753/11, que requerí al demandant el 
manteniment en les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic de  
parcel·la situada a l’Av. Via Augusta, així com el Decret núm. 1654/11, que 
imposà multa coercitiva per incompliment de l’anterior. 
 
8.- Decret núm. 107 de 22.09.2015 dictat pel JCA 3 BCN  en el RCA 305/2014, 
interposat per M.P.E. que declara acabat el procediment per satisfacció 
extraprocessal en exp. d’expropiació forçosa de porció de terreny al c/ Andana. 
 
9.- Decret núm. 18 de 18.05.2015 dictat pel JCA 12 BCN  en el RCA 143/2012-
2A, interposat per P. S.L. que declara caducat d’ofici l’esmentat recurs formulat 
contra la Resolució núm. 60 de 18.01.12 que conferia 1 mes per a l’aportació 
trimestral d’informe sobre la seguretat d’immoble del carrer Major. 
 
10.- Resolució Executiva de 8.10.2015 dictada pel JCA 7 BCN en el RCA 
322/2015-B interposat per l’Ajuntament, que desestima petició d’entrada a les 
dependències i domicilis ocupats a l’edificació expropiada per l’Ajuntament a 
l’Av. Lluís Companys tota vegada que ha estat autoritzada en el RCA núm. 
318/2015-D del JCA 6 BCN. 

 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
11.- Sentència de 2.02.2015 de la Secció 2ª de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC que estima el Recurs d’Apel·lació núm. 195/14 
interposat per l’Ajuntament contra la sentència del JCA 15 de BCN en el RCA 
núm. 80/2012 interposat per J.A.R.L. sobre determinació de preu just per 
ministeri de la llei, declarant que l’obligació d’abonament del preu just en la 
quantitat concurrent no s’estén als interessos legals.  
 
12.- Sentència  de 17.10.2014 dictada per la Secció 2ª de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC en el RCA 220/2011, interposat per P.S.A. sobre 
procediment expropiatori, que estima parcialment el citat recurs.  
 
13.- Decret de 8.10.2015 dictat per la S2 de la SCA del TSJC en el RCA 
706/2014, interposat per V.P.S. que declara acabat per desestiment de la part 
actora el recurs interposat contra el Jurat d’Expropiació. 
 
14.- Sentència núm. 634/15 de 15.09.2015 dictada per la S3 de la SCA del 
TSJC en el RCA 293/2012 interposat per M.J.N. i A.V.S.TN2 que desestima el 
recurs presentat contra la Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de 
5.12.2012, que aprovà definitivament la M.P.G.M  sector Torre Negra. 
 
Tribunal Suprem 
 
15.- Sentència d’11.12.14 del TS dictada en el Recurs de Cassació núm. 
3312/2012 que confirma la sentència núm. 447 de 12.06.2012 de la Secció 3ª de 
la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC desestimatòria del RCA  núm. 

http://www.santcugat.cat/files/651-8470-fitxer/RCA%2030611.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8470-fitxer/RCA%2030611.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8471-fitxer/RCA%208012.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8471-fitxer/RCA%208012.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8472-fitxer/RCA%2022011.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8472-fitxer/RCA%2022011.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9461-fitxer/RCA%202932012.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9461-fitxer/RCA%202932012.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8473-fitxer/RCA%2023609.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8473-fitxer/RCA%2023609.pdf
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236/09, interposat per R. I. U. Del V., S.A. contra acord plenari de 16.06.2008, 
relatiu a denegació del PAU del sector de planejament SCU25 Torre Negra 
(Ronda Sud). 
 
16.- Sentència d’11.12.14 del TS dictada en el Recurs de Cassació núm. 
3082/2012 que confirma la Sentència núm. 399 de 29.05.2012 de la Secció 3ª 
de la SCA del TSJC desestimatoria del RCA núm. 526/08, interposat per J., S.L. 
contra acord plenari de 15.09.2008 relatiu a denegació del PAU del sector de 
planejament SCU25 Torre Negra (Ronda Sud).  
 
17.- Sentència d’11.12.2014 del TS dictada en el Recurs de Cassació núm. 
3385/2012 de 11.12.2014 que confirma la Sentència  núm. 400 de data 
29.05.2012 dictada per la S3 de la SCA del TSJC en el RCA núm. 536/2008,  
interposat per l’AVSVPTN contra acord plenari de 16.06.2008, relatiu a 
denegació del Projecte de PAU del sector de planejament SCU25 Torre Negra 
(Ronda Sud), i que en la part dispositiva valida i manté com a motivació 
conforme a dret per a denegar, la referida al model urbanístic de la nova 
ordenació.  
 
18.- Sentència de 27.03.2015 del TS dictada en el Recurs de Cassació núm. 
4467/2012, interposat per l’Ajuntament que confirma la Sentència núm. 646 de 
20.12.2012 del TSJC de 20.12.2012 en el RCA  núm. 220/2009, interposat per 
J.A.-L.D., que declarà la nul·litat de l’art. 17.1) de la Normativa de la Modificació 
Puntual i Transcripció a escala 1/1000 del PGM i Planejament vigent en els 
sectors Eixample Sud i Turó d’en Lluch Nord, mantenint la resta del contingut 
d’aquella figura de planejament. 
 
19.-  Sentència de la S5 de la SCA del TS dictada en el Recurs de Cassació 
núm. 2.714/2013 interposat per l’Ajuntament, la qual declara la seva 
inadmissibilitat, i confirma la sentència de la S3 de la SCA del TSJC dictada en 
el RCA núm. 631/2001, interposat per J.C.C. i T, S.L. contra l’Ajuntament, la 
Generalitat i B.I.E., S.A., la qual estima en part el recurs formulat pels actors. 
 
20.- Sentència de la S6 de la SCA del TS que cassa amb altra de la S2 de la 
SCA del  TSJC en el RCA 346/2008 interposat per P.M.M.A., relatives a la 
determinació de preu just de finca confrontant amb el c/ Sant Crist de Llaceres, 
en sòl urbanitzable no delimitat, determinant-se un valor de repercussió del sòl, 
anul·lant el fixat en la sentència d’instància i aprovant-se l’import en execució. 
 
Activitats  
 
Jutjats Contenciosos Administratius 
 
21.- Sentència de 26.03.2015 dictada pel JCA 14 BCN en el RCA núm. 221/13 - 
BR, interposat per D., S.L. que estima parcialment el citat recurs anul·lant les 
sancions 4a i 6a de l’exp. núm. 126/2012  i les 17,18, 19, 20 i 21 de l’exp. núm. 
127/2012, confirmant la resta de resolucions per incomplir l’Ordenança municipal 
sobre sorolls i vibracions en la CARPA LATINA i CHIC. 
  

http://www.santcugat.cat/files/651-8474-fitxer/RCA%2052608.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8474-fitxer/RCA%2052608.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8475-fitxer/RCA%2053608.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8475-fitxer/RCA%2053608.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8476-fitxer/RCA%2022009.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8476-fitxer/RCA%2022009.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9462-fitxer/RCA%206312001.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9462-fitxer/RCA%206312001.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9463-fitxer/RCA%204362008.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9463-fitxer/RCA%204362008.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8478-fitxer/RCA%2022113.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8478-fitxer/RCA%2022113.pdf
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22.- Interlocutòria núm. 212 de 15.10.2015 dictada pel JCA 3 BCN en el RCA 
núm. 269/15-F, interposat per A.C.C.M. que estima causa d’inadmissibilitat del 
recurs per pèrdua de l’objecte del procés i per dirigir-se el recurs contra acte 
administratiu no ferm en via administrativa, arxivant-se la peça separada de 
mesura cautelar i el procediment principal. 
 
23.- Decret núm. 140 d’11.11.15 dictat pel JCA 9 BCN en el RCA 389/14-A 
interposat per S i S, S.L. que va declarar acabat per pèrdua d’objecte el 
present recurs contenciós interposat contra resolució aprovatòria de llicències 
ambientals i d’activitats en l’exp. núm. OGAM 13/164, tota vegada que l’actora 
és una companyia mercantil en fase de liquidació. 
 
24.- Decret de 22.05.15 dictat pel JCA 6 BCN en el RCA núm. 334/11 – B, 
interposat per T.M.A. G. F. S., S.L. contra la denegació presumpta per silenci 
administratiu del pagament de factures en concepte de manteniment i ús del sòl 
de la planta de transferència pel període d’octubre 2008 a desembre de 2009. 
L’esmentat decret declara l’acabament del procediment per haver-ne sol·licitat el 
desistiment la part actora. 

 
25.- Sentència núm. 169 de 30.07.15, dictada pel JCA núm. 4 de BCN en el 
RCA núm. 335/13-D, interposat per T.M.A., G.F.S., S.L., contra la resolució del 
Tresorer Municipal núm. 95/13 de 30 de juliol que desestima el recurs de 
reposició interposat contra resolució del mateix òrgan núm. 26/13 de 10 d’abril, 
per la qual es compensa d’ofici el deute per diversos conceptes. L’esmentada 
sentència estima les pretensions de la part actora deixant sense efecte les 
resolucions recorregudes.  
 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
26.- Sentència de 19.02.2015 dictada per la Secció 5ª de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC que desestima el Recurs d’Apel·lació presentat contra 
la sentència de 12.04.2011 del JCA núm. 5 de BCN dictada en el RCA núm. 
369/2009-Y, interposat  per T.M.A.G.F.S., S.L. que desestima el citat recurs 
interposat contra desestimació del Decret municipal de 2.12.2008 que va 
denegar sol·licitud de cobrament pel cost d’explotació i manteniment de la planta 
de transferència de residus de Can Fontanals.  

 
27.- Sentència de 31.03.2015 dictada per la Secció 3ª de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació núm. 174/2012 que confirma 
la sentència núm. 70 de 27.02.2012 dictada pel JCA núm. 2 BCN en el RCA 
núm. 44/2010, interposat per T.M.A.G.F.S, S.L. desestimatòria del citat recurs 
interposat contra l’acord de la JGL de 4.05.2009, que va concedir una ampliació 
màxima de 3 anys de llicència municipal d’activitats anterior, amb la consideració 
de llicència municipal ambiental, per continuar l’activitat de centre de recollida i 
transferència de residus sòlids a les instal·lacions de Can Fontanals. 
 
Recursos Humans   
 
Jutjats Contenciosos administratius 

mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9464-fitxer/RCA3352013D.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9464-fitxer/RCA3352013D.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8477-fitxer/RCA%2036909.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8477-fitxer/RCA%2036909.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8479-fitxer/RCA%204410.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8479-fitxer/RCA%204410.pdf
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28.- Sentència de 9.03.2015 dictada pel JCA 13 de BCN en el RCA núm. 261/10 
- A, interposat per J.E.M.L. que desestima el citat recurs i confirma l’acord del 
Ple Municipal de 16.11.2009, de modificació de les retribucions dels llocs de 
treball reservats a tècnics superiors.  
 
Responsabilitat Patrimonial 
 
Jutjats contenciosos administratius 
 
29.- Sentència de 31.10.2014 dictada pel JCA núm. 17 de BCN en el RCA núm. 
387/12-F3, interposat per M.F, S.A. estimatòria del citat recurs presentat contra 
la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 17/12. 
 
30.- Sentència de 9.12.2014 dictada pel JCA núm. 13 de BCN en el RCA núm. 
522/13-B, interposat per M.C.E. estimatòria del citat recurs presentat contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 65/13. 
 
31.-  Sentència de 16.12.2014 dictada pel JCA núm. 10 de BCN en el RCA núm. 
242/13-J, interposat per C.M.B. estimatòria del citat recurs presentat contra la 
desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial núm. 30/12. 
 
32.- Interlocutòria de 15.01.15 dictada pel JCA núm. 16 de BCN en el RCA núm. 
335/14-B1, interposat per L.I.V. que declara acabat el procediment per 
satisfacció extra processal de les pretensions de la part actora en la reclamació 
de responsabilitat patrimonial núm. 96/13. 

 
33.- Sentència de 27.01.15 dictada pel JCA núm. 10 de BCN en el RCA núm. 
432/13-J, interposat per A.S.G, SA desestimatòria del citat recurs presentat 
contra la desestimació de la reclamació per responsabilitat patrimonial exp. núm. 
83/11. 
 
34.-  Sentència de 20.02.15 dictada pel JCA  1 de BCN en el RCA núm. 136/13-
1 interposat per M.A.R.M., desestimatòria del citat recurs presentat contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 127/09. 
 
35.- Decret núm. 23/15 de 13.03.2015 dictat pel JCA 17 BCN en el RCA núm. 
333/14-F2, interposat per C.O., S.A. que declara desistit el recurs a petició de la 
part actora així per satisfacció extraprocessal de les seves pretensions en 
expedient de responsabilitat patrimonial núm. 54/13. 

 
36.- Sentència de 23.03.2015 dictada pel JCA núm. 7 de BCN en el RCA núm. 
402/13 - E, interposat per R. S.L. que va estimar les pretensions de la part 
actora en la reclamació de responsabilitat patrimonial  núm. 72/11. 
 
37.- Sentència de 24.03.2015 dictada pel JCA 8 de BCN en el RCA núm. 137/14 
- D, interposat per A.C.S., estimatòria del citat recurs presentat contra la 

http://www.santcugat.cat/files/651-8480-fitxer/RCA%2026110%20A.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8480-fitxer/RCA%2026110%20A.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8491-fitxer/RCA%2038712.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8491-fitxer/RCA%2038712.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8481-fitxer/RCA%2052213.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8481-fitxer/RCA%2052213.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8482-fitxer/RCA%2024213.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8482-fitxer/RCA%2024213.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8483-fitxer/RCA%2043213.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8483-fitxer/RCA%2043213.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8484-fitxer/RCA%2013613.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8484-fitxer/RCA%2013613.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8485-fitxer/RCA%2040213.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8485-fitxer/RCA%2040213.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8486-fitxer/RCA%2013714.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8486-fitxer/RCA%2013714.pdf
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desestimació per silenci de la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 
27/13. 
 
38.- Sentència núm. 177 de 8.07.15 dictada pel JCA 3 BCN en el RCA núm. 
205/13 L interposat per M.F., S.A. estimatòria del citat recurs presentat contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 26/12. 
 
39.- Interlocutòria núm. 106 de 14.07.2015 dictada pel JCA 9 BCN en el RCA 
346/14-C, interposat per A.G.G., que declara acabat el procediment per 
satisfacció extra processal de les pretensions de l’actora en la reclamació de 
responsabilitat patrimonial núm. 87/12. 
 
40.- Sentència núm. 165 de 22.05.2015 dictada pel JCA 17 BCN en el RCA 
440/13-M2 interposat per A.A.B. i R.A.A., parcialment estimatòria del citat 
recurs presentat  contra la desestimació de reclamació de responsabilitat 
patrimonial núm. 42/10. 
 
41.- Sentència  núm. 204 de 8.09.15, dictada pel JCA 14 BCN en el RCA núm. 
330/13-BY, interposat per J. i F.A.A., desestimatòria del citat recurs presentat 
contra la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial núm. 34/12.  
 
42.- Sentència  núm. 188 de 16.10.15, dictada pel JCA núm. 1 de BCN en el 
RCA núm. 457/13-3, interposat per M.R.Q., estimatòria del citat recurs 
presentat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
núm. 31/09 bis. 
 
Circulació i Trànsit  
 
Jutjats contenciosos administratius 
 
43.- Sentència de 14.01.2015 dictada pel JCA 3 BCN en el RCA núm.14/13 - V, 
interposat per S.R.C., S.L.U. que desestima el recurs interposat contra imposició 
de sanció en matèria de trànsit. 
 
44.- Sentència de 4.02.2015 dictada pel JCA núm. 4 de BCN en el RCA núm. 
290/14 - C interposat per J.E.C. que desestima el recurs interposat contra 
imposició de sanció en matèria de trànsit.  
 
45.- Sentència de 16.04.2015 dictada pel JCA 1 de BCN en el RCA núm. 
327/2013-3, interposat per F.D.P.A que estima el recurs anul·lant l’acte 
administratiu recorregut i revocant la sanció imposada. 

 
46.- Sentència núm. 166 de 23.06.15, dictada pel JCA núm. 14 de BCN en el 
RCA núm. 285/14-AA, interposat per V.S.M. que desestima el recurs interposat 
contra imposició de sanció en matèria de trànsit. 
 

mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9466-fitxer/RCA2052013L.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9466-fitxer/RCA2052013L.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9467-fitxer/RCA4402013M2.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9467-fitxer/RCA4402013M2.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9468-fitxer/RCA3302013.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9468-fitxer/RCA3302013.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9469-fitxer/RCA4572013.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9469-fitxer/RCA4572013.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8487-fitxer/RCA%201413.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8487-fitxer/RCA%201413.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8488-fitxer/RCA%2029014.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8488-fitxer/RCA%2029014.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8489-fitxer/RCA%2032713.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8489-fitxer/RCA%2032713.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9470-fitxer/RCA2852014AA.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9470-fitxer/RCA2852014AA.pdf
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47.- Sentència núm. 173 d’1.10.15, dictada pel JCA núm. 1 de BCN en el RCA 
núm. 492/11, interposat per V.F.G. que desestima el recurs interposat contra la 
imposició de sanció en matèria de trànsit. 
 
48.- Interlocutòria núm. 117 de 16.06.15, dictada pel JCA núm. 5 de BCN en el 
RCA núm. 355/13-A interposat  contra imposició de sanció en matèria de trànsit i 
que declara acabat el procediment per incompareixença de M.A.M.S. 
 
Hisenda Local  
 
Jutjats contenciosos administratius 
 
49.- Sentència  de 9.12.2014 dictat pel JCA núm. 2 de BCN en el RCA 112/2012 
A, interposat per R.T.T. que estima el citat recurs formulat contra liquidacions de 
quotes per contribucions especials per les obres d’urbanització del Sector 7 La 
Bòbila-La Serreta, exercici 2006.  
 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
50.- Sentència núm. 455 de 30.04.15, dictada per la Secció 1a de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el RCA núm. 555/14-S, interposat per 
V., S.A., G. S.C., S.A. i I. I T. C., S.A. contra l’acord del Ple de 21.07.14 
d’inadmissió a tràmit de les sol·licituds de revisió d’ofici de l’Ordenança Fiscal 
núm. 1 reguladora de l’IBI pels exercicis 2011 i 2012, de la declaració de nul·litat 
de ple dret del Codi M de l’annex de l’art. 8.2) que fixa un tipus diferencial per a 
l´ús “solar sense edificar” d’1,04 %, i d’interposició, subsidiàriament, de recurs 
extraordinari de revisió contra els acords plenaris d’aprovació de les esmentades 
Ordenances pels exercicis 2011 i 2012, interessant-ne la declaració de nul·litat. 
L’esmentada sentència va desestimar les pretensions de la part actora. 
 
Abreviatures utilitzades 
 
JCA: Jutjat Contenciós Administratiu.  
RCA: Recurs 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 

mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9471-fitxer/RCA%204922011.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9471-fitxer/RCA%204922011.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8490-fitxer/RCA%2011212.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8490-fitxer/RCA%2011212.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9472-fitxer/RCA%205552014.pdf
mailto:http://www.santcugat.cat/files/651-9472-fitxer/RCA%205552014.pdf

