
 

RELACIÓ EXTRACTADA DE SENTÈNCIES I ALTRES RESOLUCIONS 
REGAIGUDES EN PROCEDIMENTS JUDICIALS EN ELS QUE ÉS PART 

PROCESAL L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
(ANY 2014) 

 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa 
 
1.- Sentència núm. 349/12 de 21.11.2012 del JCA 13 de BCN dictada en el RCA 
núm. 303/2011-C, interposat per J.B.M. i C.V.M..que desestima el citat recurs 
formulat contra acord de la JGL de 4.04.2011, que declarà il·legalitzables i 
acordà l’enderroc de les obres relatives a construcció de volum de 31,98 m3, 
aproximadament, al carrer Diamant, núm... . Confirmada per sentència de la 
Secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC (Recurs d’Apel·lació 
núm. 68/13). 
 
2.- Sentència núm. 7 de 9.01.2014, del JCA núm. 2 dictada en el RCA núm. 
75/2011-M, interposat per l’empresa E.V.D.V., S.A. que desestima el citat recurs 
formulat contra l’acord de la JGL de 30.11.2010 desestimatori del recurs de 
reposició en matèria de revisió de preus del contracte de serveis de manteniment 
de parcs i jardins públics del municipi. 
 
3.- Interlocutòria d’11.12.2013 del JCA núm. 16 de BCN d’aprovació d’acord 
entre les parts de 29.05.13 i d’arxiu del RCA núm. 650/10 A3 interposat per 
J.M.T.M. i S.P.M. contra l’acord de la JGL de 27.09.2010, que desestima el 
recurs de reposició formulat contra acord de la mateixa JGL de 29.03.2010, de 
dació de conformitat al projecte executiu i direcció d’obres de construcció de 
mur-pantalla i rehabilitació d’edificació al carrer Oceà Atlàntic. 
 
4.- Sentència núm. 1, de 09.01.2014, del JCA núm. 5 dictada en el RCA núm. 
156/10-V, interposat per J.M.B.Z. que estima el citat recurs en matèria de trànsit. 
 
5.- Sentència núm. 8, de 15.01.2014, del JCA núm. 12 dictada en el RCA núm. 
164/12 – 2A, interposat per Y.Z.V. desestimatòria del citat recurs formulat contra 
la resolució de 28.02.12 d’inadmissió a tràmit de recurs extraordinari de revisió 
enfront la Resolució núm. 942/09 de 27.05.09 d’execució subsidiària de les 
tasques d’enderroc de les obres declarades il·legalitzables, efectuades a la finca 
situada al carrer Miralluny. 
 
6.- Resolució de 11.11.13 del JCA núm. 3 dictada en el RCA núm. 632/10-F, 
interposat per M.A.P.Q. contra la desestimació presumpta per silenci 
administratiu del recurs de reposició formulat contra l’acord de la JGL de 
24.11.09, que informà desfavorablement la sol·licitud d’advertiment d’inici 
d’expedient d’apreuament per ministeri de la llei, de la finca situada a l’Av. Madrid 
cantonada amb l’Av. Barcelona i el Camí de Sant Cugat a Papiol, que declara la 
caducitat del procediment i el desistiment de la part actora en el referit recurs per 
tenir-se per abandonada la instància i recurs contenciós per manca d’activitat 
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processal durant el termini de 2 anys, tot això de conformitat amb allò que 
assenyala l’art. 237.1) de la Llei d’Enjudiciament Civil. 
 
7.- Sentència de 15.01.2014 del JCA núm. 17 dictada en el RCA núm. 190/2012-
M1, interposat per H.P.B. , que desestima el citat recurs formulat contra acord de 
la JGL de 13.02.2012, aprovatori de la liquidació provisional de l’import estimat 
d’execució forçosa i subsidiària de les tasques d’enderroc de les construccions 
declarades il·legalitzables en la finca situada al carrer Llum, núm...  
 
8.- Sentència de 22.03.2013 del JCA núm. 13 dictada en el RCA núm. 1/2012-A, 
interposat per Y.Z.V. que desestima el citat recurs formulat contra acord de la 
JGL de 26.09.11, que aprovà liquidació provisional de 25.578,02 €, import 
estimat en què es xifrà les tasques materials d’enderroc de la totalitat de les 
obres executades a la finca situada al carrer Miralluny, núm. ... en sòl classificat 
de zona verda, clau 6b. 
 
9.- Sentència d’1.09.2013 de la S 6a de la SCA del TS dictada en el Recurs de 
Cassació 4428/10, que cassa i declara nul·la la sentència d’instància de 
18.05.2010 del TSJC, que resolgué el RCA interposat per la part actora (ADIF) i 
l’Ajuntament contra Resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, determinant 
un dret indemnitzatori a favor de l’actora derivat de l’expropiació d’una superfície 
de terreny de 903,16 m2 integrats per les restes de les finques registrals números 
33.122, 33.126, 33.130, 33.140 i 14.505, respectivament, i ocupació temporal de 
310 m2, motivada pel Projecte de Desdoblament de la Ronda Nord, tram 
comprès entre l’Av. Can Volpelleres i l’Estació de RENFE, determinant dita 
sentència un coeficient urbanístic de 1,4812 m2s/m2t, amb un import total de 
4.603.856 €, per ambdós conceptes d’expropiació i ocupació temporal, 
respectivament, objecte de la correlativa tramitació de l’expedient d’expropiació 
municipal de referència UA96/05/08.  
 
10.- Sentència de 19.07.10 del JCA núm. 3, dictada en el RCA núm. 36/08-A, 
interposat per X.F.C. que declara la inadmissió del recurs per extemporaneïtat en 
allò que fa referència a considerar fermes i consentides les llicències municipals i 
estima en part en allò que fa referència a la inadmissibilitat del recurs contenciós 
per desviació processal, tot això en relació a l’edificació situada al carrer Sant 
Adjutori del sector “Costa del Golf”. Confirmada per sentència de 30.01.14 de la 
Secció 3 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC (Recurs d’apel·lació 
núm. 330/10-S). 
 
11.- Sentència núm. 64, de 27.02.2014, del JCA núm. 13 dictada en el RCA 
núm. 106/13-A, interposat per L.E.D.D. que desestima el citat recurs formulat 
contra resolució municipal de 17.12.2012, en matèria de trànsit. 
 
12.- Decret núm. 18/14, de 19.02.2014, del JCA núm. 16 dictat en el RCA núm. 
162/12- B1, interposat per T, SL en el que es té per desistida a la part actora en 
el citat recurs formulat contra resolució municipal en matèria de trànsit. 
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13.- Interlocutòria núm. 5/14, de 14.01.2014, del JCA núm. 12 dictada en el RCA 
núm. 175/12-1C, interposat per J.M., que té per desistida a la part actora en el 
citat recurs formulat contra resolució administrativa en matèria d’infracció de 
l’Ordenança de Convivència Ciutadana (sorolls). 
 
14.- Sentència núm. 29, de 6.02.2014, del JCA núm. 6 dictada en el RCA núm. 
300/12-D, interposat per G.S.M. que desestima el citat recurs formulat contra la 
resolució administrativa de 21.05.12 desestimatòria de reclamació per import de 
3.536,78 € en matèria de responsabilitat patrimonial. 
 
15.- Sentència núm. 16, de 23.01.2014, del JCA núm. 6 dictada en el RCA núm. 
224/12-F, interposat per A.M.T. que desestima el citat recurs formulat contra 
acord de la JGL de 9.01.12 en matèria de liquidació provisional prèvia a execució 
subsidiària del desmuntatge de la totalitat del tancament de terrassa, d’obres 
il·legalitzables realitzades al carrer Esteve Pila. 
 
16.- Sentència núm. 45, de 3.02.2014, dictada pel JCA núm. 10 en el RCA núm. 
275/12, interposat per A.T.T.E., SA que estima el citat recurs formulat contra 
imposició de sanció (900 €) en matèria de trànsit. 
 
17.- Sentència de 12.11.2013 de la S 3 de la SCA del TSJC, dictada en el RCA 
núm. 235/10, que resol recurs interposat per R.Y.R.D.V., S.A. contra l’acord del 
Ple municipal de 26.02.10, relatiu a denegació del Programa d’Actuació 
Urbanística i Pla Parcial d’Ordenació del sector Ronda Sud-Torre Negra, que es 
manté en el seu contingut dispositiu, i en conseqüència valida l’actuació 
municipal, considerant llur posicionament en base al model urbanístic de la nova 
ordenació i que comporta la denegació de l’aprovació provisional de la figura de 
planejament proposada a iniciativa privada, sense perjudici de fer una valoració 
contrastada envers els altres fonaments dels acords municipals que no són 
participats pel tribunal. 
 
18.- Sentència núm. 226 de 7.07.2011 del JCA núm. 11 dictada en el RCA núm. 
270/10-C interposat per J, S.L. que desestima íntegrament el citat recurs 
formulat contra la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat 
contra l’acord de la JGL de 16.11.09, d’aprovació definitiva de la instal·lació d’un 
hort pedagògic i productiu en el Parc Rural de la Torre Negra. Confirmada per la 
sentència núm. 80 de 4.02.2014 de la Secció 3 de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC (Recurs d’Apel·lació núm. 247/11). 
 
19.- Sentència de 25.06.12 de la Secció 2 de la Sala Contenciosa Administrativa 
del TSJC, dictada en el recurs núm. 414/07, interposat per M.D.LL.V. i J.A.LL. 
que fixà el preu just de la finca de 3.997,20 m2 situada al Ps. Cirerer amb 
Paratge La Mariscota, en la quantitat d’1.210.147,66 €, com a valor del sòl, i de 
l’arbrat, en la quantitat de 104.854,30 €, més el 5% del premi d’afecció, fixant 
l’aplicació dels interessos corresponents amb els propietaris en ordre a procedir 
a un acabament convencional. 
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20.- Sentència núm. 845 de 22.11.2013 de la S 3 de la SCA del TSJC que 
desestima el recurs d’apel·lació interposat per J.B.M. i C.V.M. contra la sentència 
núm. 68/13 de 21.11.12 del JCA núm. 13 de Barcelona dictada en el recurs 
interposat contra acord de la JGL de 4.04.11, que declarà il·legalitzable el volum 
sotacoberta resultant de l’escreix de l’alçada reguladora màxima (6,50 m.) que es 
quantifica en 1,05 m., en una amplada aproximada de 31,98 m3 construït a la 
finca situada al carrer Diamant, executades per part de la part actora, en la seva 
qualitat de promotor – propietari de les obres, sense la corresponent llicència 
municipal i en contra de l'ordenament jurídic urbanístic vigent. 
 
21.- Sentència de 30.05.2011 de la S 2a de la SCA del TSJC dictada en el RCA 
núm. 46/09, per que fixà el preu just de la finca registral núm. 452, situada al 
carrer de l’Andana, de 1.094 m2 de sòl, en la quantitat de 2.311.768,43 €, com a 
valor del sòl, més el 5% del premi d’afecció, i els interessos legals que resultin. 
 
22.- Sentència de 7.01.2014 de la S 3 de la SCA del TSJC, dictada en el RCA 
núm. 94/13, interposat per V.P.S. que estima la qüestió d’Il·legalitat plantejada 
pel JCA núm. 1, en el procediment 122/12-5, en allò resolt en la seva Sentència 
de 28.02.13 i Interlocutòria de 9.04.13 i, en conseqüència, declara la nul·litat de 
ple dret de l’acord del Ple municipal de 21.03.11, en el seu apartat 18.3) que 
suspenia amb ocasió de la tramitació dels plans urbanístics derivats i els 
projectes i instruments de gestió urbanística i d’urbanització, els expedients 
d’expropiació iniciats per ministeri de la llei en els termes de l’art. 114 del Decret 
Legislatiu 1/10, tenint en compte que dita Sentència ja ha estat acatada per part 
municipal a través dels acords de la JGL de 7.05.13 i ratificats per l’Ajuntament 
Ple de 21.05.13. 
 
23.- Sentència de 12.03.2014, del JCA núm. 3 dictada en el RCA núm. 191/12-B 
interposat per A.L.R.M., que desestima el citat recurs formulat contra les 
sancions imposades (750 €) en els expedients núms. 2010/1235 i 2010/2176 per 
infraccions de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana (embrutar 
façanes d’immobles a la via pública). 
 
24.- Interlocutòria de 16.01.2014 del JCA núm. 6 dictada en el RCA núm. 223/12-
D, interposat per M.B., S.A. que declara l’acabament del procediment de 
conformitat amb l’article 76 de la LJCA 29/98, de 13 juliol, en base a la 
satisfacció extraprocessal de la pretensió exercitada per la part recorrent de 
reclamació per danys i perjudicis en matèria de responsabilitat patrimonial (exp. 
de RP núm. 103/11). 
 
25.- Sentència núm. 3 de 10.01.2014 del JCA núm. 5 dictada en el RCA núm. 
48/12-V interposat per T.M.A, SL, que desestima el citat recurs formulat contra 
resolució municipal que desestima el Recurs Especial en matèria de contractació 
en relació amb l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment i inspecció 
de la xarxa de clavegueram municipal i l’execució de les connexions particulars a 
la xarxa pública (Exp. contractació núm. 85/10). 
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26.- Sentència de 21.01.2005 de la S 3a de la SCA del TSJC dictada en el RCA 
núm. 354/01, interposat per S.P.N. que desestima el citat recurs formulat contra 
l’aprovació municipal del Pla Especial de Reforma Interior de Les Planes-Can 
Flo, declarant dit planejament conforme a dret. Recurs de Cassació interposat 
per la part actora arxivat per la Secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa 
del TS. 
 
27.- Decret núm. 75 de 12.06.2014 de la Secretaria del JCA núm. 17 dictada en 
el RCA núm. 137/13 – M2, interposat per F.R.LL. que té per desistida la part 
recurrent i declara la finalització del recurs formulat contra desestimació per 
silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial per 
inundació per obturació del clavegueram de finca del Carrer Valparaiso (exp. 
núm. 27/12).  
 
28.- Sentència núm. 313 de 27.11.2013 del JCA núm. 3 dictada en el RCA núm. 
326/11-F interposat per T.M.A., S.L. que declara l’inadmissibilitat del citat recurs 
formulat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu del pagament 
de factures en concepte de recollida de residus sòlids urbans (RSU i FORM) per 
un import total de 473.633,98 €. 
 
29.- Resolució Executiva de 27.05.2014 del JCA núm. 9 dictada en el RCA núm. 
502/13-D, interposat per P. i A., S.A. que admet la sol·licitud del Lletrat Municipal 
de finalització del procediment per pèrdua sobrevinguda de l’objecte processal 
en haver-se produït un acabament convencional entre les parts, amb la 
subscripció en data 6.05.14 d’un conveni expropiatori i acta de pagament i 
ocupació, domini i possessió, en relació a la finca situada a la Baixada de Sant 
Sever. 
 
30.- Sentència de 25.11.2013, del JCA núm. 10 dictada en el RCA núm. 102/06-
J, interposat per J.M.P.S. que declara l’acabament del procediment per pèrdua 
sobrevinguda de l’objecte processal, en relació a la determinació de preu just 
dels terrenys situats en l’àmbit de la perllongació de l’Av. Ramon Escayola, a 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, en haver estat objecte de 
resolució del TS determinant el preu just i indemnitzacions complementàries ja 
satisfetes per l’Ajuntament a través de l’Acta de pagament i pressa de possessió 
dels terrenys de propietat dels actors, subscrita el 28.11.13. 
 
31.- Sentència de 18.02.2014 de la S 3a de la SCA del TSJC dictada en el RCA 
núm. 613/01, interposat per T, S.A. i C, S.A. que desestima el citat recurs 
formulat contra acords de la JGL de 7.05.2011 i 30.09.2002, respectivament, de 
reconeixement de deute i aprovació de quotes urbanístiques del Projecte de 
Reparcel·lació del Pla Parcial d’Ordenació del sector Est del Turó de Can Mates-
Carretera de Rubí.  
 
32.- Providència de 11.07.2014 del JCA núm. 7 en Interlocutòries d’execució de 
títols judicials 10034/12-B, dimanant de la sentència d’aquest Jutjat en el RCA 
núm. 560/08-DB, que estima parcialment el recurs interposat per A. i J. B.R. 
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contra inactivitat administrativa per incompliment de les obligacions acordades 
en conveni urbanístic de 21.07.05, i obliga a l’Ajuntament al compliment del 
conveni i a realitzar les obres necessàries per que la parcel·la dels actors 
adquireixi la condició de solar. 
 
33.- Document de 16.07.2014 d’acabament convencional del RCA núm. 96/13 
seguit davant del JCA núm. 12 Barcelona interposat per J.D.A. I C.C. contra 
acord municipal d’imposició de sanció molt greu en matèria de disciplina 
urbanística, subscrit de conformitat amb allò que determina l’article 88 i 
concordants de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
34.- Sentència número 116 del JCA núm. 11 dictada en el RCA núm. 421/2010, 
interposat per l’Ajuntament, interessant la concreció del règim de competències 
per a la instrucció, resolució i execució dels expedients d’expropiació per 
ministeri de la llei que afectin a terrenys situats dins el territori de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, arrel de l’emplaçament del terreny de 
l’Av. Baixador, que resol a favor de la posició municipal. 
 
35.- Sentència S 6a de la SCA del TS dictada en el recurs cassació núm. 
5234/2011, interposat per Mª.J., Mª.Ll. i M.M.B., que cassa i anul·la la Sentència 
del TSJC en els RCA acumulats núms. 188/2009 i 214/2009 en allò relatiu a 
l’aplicació per part del Jurat d’Expropiació de l’índex d’edificabilitat del 0,525 
(1.337.913,77 €), situant-lo en el 0,75 en la determinació del preu just de finca de 
1.168 m2 ubicada front el núm. 262 de l’Av. P. Planes. 
 
36.- Sentència núm. 456 de 19.05.2014, dictada per la S 5a de la SCA del TSJC 
en el recurs d’apel·lació núm. 98/11, interposat per l’Ajuntament contra sentència 
desfavorable núm. 367 de 24.11.2010, dictada pel JCA 13 de BCN en el RCA 
núm. 395/08 F interposat per T.G.F.S., SL contra acord JGL de 8.09.2008 que 
desestima el recurs de reposició interposat contra els apartats 2.1), 2.2) i 2.3) de 
l’acord de la JGL de 19.05.08. La sentència, confirmada en apel·lació, estima el 
reconeixement de deute presentat per l’actora en la seva condició de 
concessionària de diversos serveis públics de titularitat municipal per una quantia 
de 663.369,47 €. 
 
37.- Sentència núm. 153 de 22.05.2014, dictada pel JCA 13 de BCN 
desestimatòria del RCA núm. 159/13 - D, interposat per M.R.R. contra la 
Resolució d’Alcaldia núm. 275 de 13.02.2013 que va desestimar el recurs de 
reposició interposat contra el decret núm. 1.742 de 10.10.2012, que va derivar 
cap al funcionari Sr. R. la responsabilitat patrimonial reconeguda al Sr. J.M.B. 
(exp. núm. 37/10) pels danys soferts al seu vehicle en el Dipòsit Municipal. 
 
38.- Sentència núm. 187 de 25.07.2014, dictada pel JCA 6 de BCN 
desestimatòria del RCA núm. 514/12-F, interposat per J.C.P contra la resolució 
desestimatòria del recurs de reposició formulat contra l’acord del Ple Municipal 
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de 19.03.2012 que va declarar il·legalitzables les obres d’ampliació de garatge a 
la Ctra. de Vallvidrera núm. ...., al sector de Can Borrull. 
 
39.- Sentència núm. 484 d’1.09.2014, dictada en la S 3a de la SCA del TSJC que 
estima parcialment el recurs d’apel·lació núm. 139/2013 interposat front la 
Sentència del JCA 12 Barcelona desestimatòria del RCA núm. 587/2011, 
interposat per J.M.R.E. i P.E.G. per responsabilitat patrimonial derivada de 
limitacions en l’edificació al C. Bilbao núm....  
 
40.- Sentència de 18.09.2014 de la S 3a de la SCA del TSJC estimatòria del 
recurs d’apel·lació núm. 174/2008 interposat per l’Ajuntament contra Sentència 
del JCA 4 BCN que va resoldre el RCA núm. 167/2006 interposat per M.R.L., 
anul·lant les resolucions municipals que van declarar il·legalitzables les obres de 
la tanca-mur a l’Av. Canadà, ....  
 
41.- Sentència núm. 488 de 7.07.2014 de la S 2a de la SCA del TSJC, dictada 
en el RCA núm. 474/2011 interposat per S.G.A.B. S.A. contra Resolució del Jurat 
d’Expropiació de 8.04.2011 que va determinar el valor d’expropiació de finca 
situada en sòl no urbanitzable i afectada pel camí d’accés a la depuradora 
d’aigües residuals, que fitxa el valor expropiatori en 21.081,06 €. 
 
42.- Sentència núm. 490 de 20.06.2013 de la S 3A de la SCA del TSJC 
desestimatòria del recurs d’apel·lació plantejat pel Sr. J.N.V. contra Sentència 
núm. 176/2010 del JCA 17 BCN en el RCA núm. 427/2008 –M1 interposat contra 
acords municipals que declaraven il·legalitzables determinades obres al paratge 
de Sol i Aire, núm. .... 
 
43.- Diligència d’Ordenació de 28.10.2014 del JCA 12 BCN, en el RCA 96/2013, 
interposat per J. de A. i altre, disposant la devolució de l’expedient administratiu 
sobre determinació de responsabilitats per disciplina urbanística a l’Av. Can 
Canyameres, ..., per desistiment del recurs per la part actora. 
 
44.- Sentència núm. 496 de 18.09.2014, de la S 3a de la SCA del TSJC, 
recaiguda en el RCA 413/2013 interposat per T., SL que anul·la l’acord de la 
Comissió de Govern de 23.12.2002 d’aprovació definitiva de la 2a Operació 
Jurídica Complementària al Text Refós Rectificat del Projecte de Reparcel·lació 
del Pla Parcial del Sector Est del Turó de Can Mates, sense perjudici del que 
pugui resoldre el TS davant la sentència núm. 345, de 2.05.2013, d’aquesta Sala 
i Secció, relativa a la nul·litat de l’acord de la Comissió de Govern de 29.01.2001 
d’aprovació definitiva del Text Refós Rectificat del Projecte de Reparcel·lació del 
Pla Parcial del Sector Est del Turó de Can Mates-Carretera de Rubí, que resolia 
el RCA 631/2001. 
 
45.- Sentència núm. 249 de 10.10.2014 del JCA 12 BCN, dictada en el RCA 
139/13-1C interposat per P.R.E. que estima les pretensions de la part actora 
anul·lant la sanció per infracció de normes reglamentàries de trànsit i circulació i 
retirada de dos punts del carnet de conduir, imposada.  
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46.- Sentència núm. 241 de 19.11.2014 del JCA 3 BCN, dictada en el RCA núm. 
136/14 - V, interposat per G.M.A.P. contra sanció consistent en multa de 200 € i 
retirada de tres punts del carnet de conduir per infracció de normes 
reglamentàries de trànsit i circulació, que declara conclòs el procediment per 
satisfacció extraprocessal de les pretensions de la part actora. 
 
47.- Sentència núm. 274 d’11.11.2014, del JCA 9 de BCN dictada en el RCA 
núm. 232/13-D, interposat per Z. I., P.L.C., desestimatòria del recurs esmentat 
presentat contra la desestimació per silenci administratiu de les reclamacions per 
responsabilitat patrimonial (exp. núm. 30/12). 
 
Jurisdicció Social 
 
1.- Sentència núm. 477 de 11.12.2013, del JS núm. 10 de Barcelona dictada en 
les actuacions 497/2013, interposades per M.M.R. contra l’Institut Nacional de 
Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, la Mútua Asepeyo 
i l’Ajuntament, que desestima la pretensió del reclamant circumscrita a que el 
procés d’incapacitat temporal es conceptués com d’etiologia professional. 
 
2.- Sentència núm. 328 de 25.10.2013, del JS núm. 1 de Terrassa dictada en 
Autos núm. 69/13, seguits a instància de M.M.A. contra l’Ajuntament, 
l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural i la Diputació de Barcelona, que 
desestima la pretensió formulada per la reclamant, en situació administrativa 
d’excedència voluntària, consistent en el seu reingrés o subsidiàriament el seu 
dret a ocupar la primera vacant que es produeixi en el nivell i categoria de tècnic 
mig de biblioteconomia. 
 
3.- Sentència núm. 3.440 de 12.05.14 de la Sala Social del TSJC, dictada en el 
recurs de suplicació interposat per MUTUA ASEPEYO contra la Sentència núm. 
294 de 20.09.12 del JS núm. 2 de Terrassa que va declarar l’incapacitat 
permanent parcial de l’actora en procediment d’Incapacitat Permanent per AL o 
EP 13/13-L, interposat per M.D.L.C.H.A. contra l’INSTITUT NACIONAL DE LA 
SEGURETAT SOCIAL (INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social, la 
MÚTUA ASEPEYO i l’Ajuntament. 
 
Abreviatures utilitzades 
 
S: Secció. 
JCA: Jutjat Contenciós Administratiu.  
RCA: Recurs contenciós administratiu.  
SCA: Sala del Contenciós Administratiu. 
TSJC: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
TS: Tribunal Suprem. 
STS: Sentència Tribunal Suprem. 
JS: Jutjat Social. 
JGL: Junta de Govern Local.  
BCN: Barcelona. 
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