RESOLUCIONS JUDICIALS
RELACIÓ
EXTRACTADA DE SENTÈNCIES I ALTRES RESOLUCIONS RECAIGUDES EN
PROCEDIMENTS JUDICIALS EN QUÈ ÉS PART POCESSAL L’AJUNTAMENT DE LLEIDA en la
jurisdicció contenciosa administrativa, publicades en el Fons documental del Consejo General
del Poder Judicial (CENDOJ)

1. Sentència núm. 32/2014 de 14 de gener 2014 , del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(Sala Contenciosa administrativa-Secció quarta) dictada en el rotlle d’apel·lació 63/2013
procedent del RCA 393/2010, que desestima el recurs d’apel·lació interposat per l’actor
contra la Sentència 517/2012, de 18 de desembre dictada pel Jutjat Contenciós administratiu 1
de Lleida que desestimà el recurs contenciós administratiu contra el Decret de l’Alcaldia que
resolia el procés selectiu per a cobrir unes places a la Policia Local de Lleida.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=6964205&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140219&publicinterface=true

2. Auto de 31 de gener de 2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala
Contenciosa administrativa- Secció tercera) dictada en el rotlle d’apel·lació 58/2013 que resol
que no es procedent l’aclariment que es sol·licita de la Sentencia dictada pel Tribunal de data
15/11/2013 en matèria de llicència d’obres .
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=6964148&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140219&publicinterface=true

3. Sentència núm. 30/2014 de 10 de febrer 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1 de
Lleida dictada en el RCA 386/2011 que desestima el recurs contenciós administratiu interposat
contra el Decret de l’Alcaldia de data 29/3/2011 pel qual es resol imposar una sanció a la part
actora, titular d’un establiment, per infracció de les normes reguladores de l’ horari de
tancament i de l’aforament permès .
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7001175&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140325&publicinterface=true
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4. Sentència núm. 178/2014 de 27 de febrer 2014 , del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (Sala Contenciosa administrativa Secció segona) dictada en el RCA 91/2011, que
estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per l’ Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamientos de la Defensa contra la resolució de data 1/2/2011 que
estima parcialment el requeriment formulat contra l’Acord del jurat d’expropiació de
Catalunya de fixació del just preu d’unes finques situades a l’antiga base militar Gaspar de
Portolà al turó de Gardeny.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7027345&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140424&publicinterface=true

5. Auto de 18 de març de 2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala
Contenciosa administrativa -Secció segona) dictada en el recurs contenciós 91/2011 que resol
corregir l’error material existent en la Sentència núm. 178 de data 27/2/2014 dictada per
aquest Tribunal, en matèria expropiatòria .
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7028772&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140425&publicinterface=true

6. Sentència núm. 52/2014 de 19 de març 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1 de Lleida
dictada en el RCA 567/2012 que inadmet el recurs contenciós administratiu interposat contra
la liquidació de l’ impost sobre l’ increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7190216&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141014&publicinterface=true

7. Sentència núm. 186/2014 de 27 de març 2014 , del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (Sala Contenciosa administrativa- Secció tercera) dictada en el rotlle d’apel·lació
380/2013 procedent del RCA 591/2006, que desestima el recurs d’apel·lació interposat per
l’Ajuntament de Lleida contra l’Auto del Jutjat Contenciós 1 de Lleida de data 14/6/2012 que
desestimà la petició formulada en relació amb l’execució de les obres d’enderroc d’un edifici
del municipi de Lleida.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7084454&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140602&publicinterface=true
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8. Sentència núm. 184/2014 de 27 de març 2014 , del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (Sala Contenciosa administrativa- Secció tercera) dictada en el rotlle d’apel·lació
288/2013 procedent del RCA 591/2006, que desestima el recurs d’apel·lació interposat per
l’entitat codemandada contra l’Auto del Jutjat Contenciós 1 de Lleida de data 10/2/2012 que
desestima els recursos de reposició interposats contra l’Auto de 20/5/2011 en relació amb
l’execució de les obres d’enderroc d’un edifici del municipi de Lleida.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7084452&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140602&publicinterface=true

9. Sentència núm. 281/2014 de 27 de març 2014 , del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (Sala Contenciosa administrativa- Secció primera) dictada en el rotlle d’apel·lació
128/2013 en virtut de la qual s’estima el recurs d’apel·lació contra la Sentència de data
1/3/2013, que es revoca , en matèria de liquidació de taxes en concepto de Tasa por
ocupación de suelo, subsuelo y/o vuelo de las vías públicas municipales de Lleida para la
prestación de servicios de telefonía móvil.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7084406&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140602&publicinterface=true

10. Sentència núm. 72/2014 de 7 d’abril 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1 de Lleida
dictada en el RCA 419/2013 que desestima el recurs contenciós administratiu interposat
contra la liquidació de l’ impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de naturalesa urbana.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7106189&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140625&publicinterface=true

11. Sentència núm. 104/2014 de 29 d’abril 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1 de
Lleida dictada en el RCA 36/2012 que desestima el recurs contenciós administratiu interposat
per l’actora contra el Decret de 23/12/2011 en matèria de responsabilitat patrimonial pel qual
es desestima la reclamació formulada per un ciutadà per les lesions sofertes com a
conseqüència d’una caiguda a la via pública.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7124518&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140715&publicinterface=true
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12. Sentència núm. 454/2014 de 19 de maig 2014 , del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (Sala Contenciosa administrativa- Secció cinquena) dictada en el rotlle d’apel·lació
225/2011 procedent del RCA 602/2007, que estima parcialment el recurs d’apel·lació
interposat per l’actora contra l’Auto del Jutjat Contenciós 1 de Lleida de data 24/9/2010 en
relació amb la peça d’execució de la Sentència relativa al reconeixement del dret de reversió
d’un proindivís de titularitat municipal sobre una parcel·la situada a l’àmbit d’actuació 45-Bis
de Lleida.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7171637&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140926&publicinterface=true

13. Sentència núm. 202/2014 de 1 de juny 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1 de
Lleida dictada en el RCA 139/2012 que estima parcialment el recurs contenciós interposat per
l’actora contra les resolucions administratives municipals en virtut de les quals s’imposaven
multes coercitives en matèria de disciplina urbanística.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7190205&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141014&publicinterface=true

14. Sentència núm. 203/2014 de 4 de juny 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1 de
Lleida dictada en el RCA 319/2012 que desestima íntegrament el recurs contenciós interposat
per l’actora contra la liquidació per l’ impost sobre l’ increment de valor de terrenys de
naturalesa urbana .
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7190206&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141014&publicinterface=true

15. Sentència núm. 206/2014 de 9 de juny 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1 de
Lleida dictada en el RCA 393/2012 que desestima íntegrament el recurs contenciós interposat
per l’actora contra la resolució sancionadora en matèria de trànsit.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7190209&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141014&publicinterface=true
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16. Sentència núm. 212/2014 de 19 de juny 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1 de
Lleida dictada en el RCA 206/2012 que desestima íntegrament el recurs contenciós interposat
per l’actora contra la resolució sancionadora per infracció de l’Ordenança Municipal de
Civisme i convivència de la ciutat de Lleida.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7190211&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141014&publicinterface=true

17. Sentència núm. 448/2014 de 23 de juny 2014 , del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (Sala Contenciosa administrativa- Secció segona) dictada en el RCA 2/2012, que
desestima el recurs contenciós administratiu interposat per l’actora contra l’Acord del Jurat
d’Expropiació de Catalunya- Secció Lleida, de 26/9/2011 , en matèriaexpropiatòria.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7154922&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140905&publicinterface=true

18. Sentència núm. 197/2014 de 25 de juny 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1 de
Lleida dictada en el RCA 119/2014 que estima parcialment el recurs contenciós interposat per
l’actora contra la resolució sancionadora per infracció de l’Ordenança Municipal de Civisme i
convivència de la ciutat de Lleida.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7190204&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141014&publicinterface=true

19. Sentència núm. 192/2014 de 25 de juny 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1 de
Lleida dictada en el RCA 300/2012 que estima parcialment el recurs contenciós interposat per
l’actora contra la resolució desestimatòria de la reclamació per responsabilitat patrimonial pels
perjudicis soferts com a conseqüència d’una caiguda a la via pública.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7190202&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141014&publicinterface=true
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20. Sentència núm. 589/2014 de 30 de juny , del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(Sala Contenciosa administrativa- Secció cinquena) dictada en el rotlle d’apel·lació 382/2011
procedent del RCA 294/2011, que estima parcialment el recurs d’apel·lació interposat per
l’Ajuntament contra l’Auto de 2/6/2011 confirmatori de l’Auto de 27/5/2011 pel qual es va
acordar la suspensió cautelar “inaudita parte” de la sanció pecuniària impugnada.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7171766&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20140926&publicinterface=true

21. Sentència núm. 264/2014 de 26 de juliol 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1 de
Lleida dictada en el RCA 439/2012 que estima parcialment el recurs contenciós interposat per
l’actora contra el Decret d’Alcaldia de data 18/04/2012 que declarà la responsabilitat de
l’empresa que executava les obres com a conseqüència de la reclamació per responsabilitat
patrimonial formulada per un ciutadà per pels perjudicis soferts com a conseqüència d’una
caiguda a la via pública.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7194697&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141022&publicinterface=true

22. Sentència núm. 299/2014 de 12 d’agost 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1 de
Lleida dictada en el RCA 43/2012 que desestima el recurs contenciós administratiu interposat
per l’actora contra la resolució municipal en virtut de la qual es va denegar la devolució d’ una
fiança dipositada per l’actora en concepte de garantia per a la concessió administrativa
demanial sobre un terreny municipal.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7194703&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141022&publicinterface=true

23. Sentència de 2 de setembre 2014 , del Tribunal Suprem (Sala contenciosa administrativaSecció 1ª) dictada en la demanda per error judicial núm. 19/2013 promoguda per l’actora
contra la Sentència de 11/10/2012 dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació
329/2011, en matèria de disciplina urbanística . La Sentencia TS desestima la demanda per
error judicial.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&refere
nce=7182579&links=Ayuntamiento%20Lleida&optimize=20141006&publicinterface=true
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24. Sentència núm. 360/2014 de 20 de setembre 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1
de Lleida dictada en el RCA 516/2012 que desestima íntegrament el recurs contenciós
interposat per l’actora contra el Decret de l’Alcaldia de data 21/08/2012 que desestimà la
reclamació per responsabilitat formulada per l’actora per pels perjudicis soferts com a
conseqüència d’una caiguda a la via pública.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7209430&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141119&publicinterface=true

25. Sentència núm. 377/2014 de 23 de setembre 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1
de Lleida dictada en el RCA 543/2012 que desestima íntegrament el recurs contenciós
interposat per l’actora contra el Decret de l’Alcaldia de data 31/08/2011 que desestimà la
reclamació per responsabilitat formulada per l’actora pels perjudicis soferts com a
conseqüència d’una caiguda a la via pública.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7209434&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141119&publicinterface=true

26. Sentència núm. 351/2014 de 26 de setembre 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1
de Lleida dictada en el RCA 656/2012 que desestima el recurs contenciós interposat per
l’actora contra la resolució municipal que desestimà la reclamació per responsabilitat
formulada per l’actora pels perjudicis soferts com a conseqüència d’una caiguda a la via
pública.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7194723&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141022&publicinterface=true

27. Sentència núm. 363/2014 de 30 de setembre 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1
de Lleida dictada en el RCA 86/2013 que inadmet el recurs contenciós interposat per l’actora
contra la liquidació de l’ impost de bens immobles (IBI).
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7209431&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141119&publicinterface=true

7

28. Sentència núm. 369/2014 de 30 de setembre 2014 , del Jutjat Contenciós administratiu 1
de Lleida dictada en el RCA 303/2013 que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per l’actora contra la resolució sancionadora en matèria de trànsit.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7209432&links=AYUNTAMIENTO%20LLEIDA&optimize=20141119&publicinterface=true
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