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Servei d’Assumptes Contenciosos 

 
 

 

RESOLUCIONS JUDICIALS AMB RELLEVÀNCIA PÚBLICA DICTADES EN 
PROCEDIMENTS JUDICIALS EN ELS QUE ÉS PART PROCESSAL 
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 
(Notificades període 1/1/2017 a 31/12/2017) 

 
 
JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA. 
 
 
 

1. Sentència nº 8/2017 de 10/1/2017 dictada per la Secció 4ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 181/2016 
interposat per XXX i 3 més, que desestima el recurs presentat contra la 
sentència de 14/4/2016 del JCA Lleida dictada en el RCA 457/2015, que 
desestimava el recurs presentat en relació a les sol·licituds presentades el 
15/4/2015 i 12/5/2015 a l’Alcaldia.  
 

2. Sentència nº 877/2016 de 20/12/2016 i notificada el 30/1/2017 dictada per la 
Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el RCA 251/2012, 
interposat per l’Ajuntament de Lleida, que desestima el recurs presentat contra 
resolució de 12/3/2012 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, d’aprovació definitiva de la modificació del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Lleida. 
 

3. Sentència nº 942/2016 de 29/12/2016 i notificada el 14/2/2017 en el Rotlle 
d’Apel·lació 214/2016 de Mesures Cautelars, interposat per l’Ajuntament de 
Lleida, que estima el recurs d’apel·lació contra Interlocutòria del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Lleida, dictat en les mesures cautelars 105/2015, i 
deixa sense efecte la mesura cautelar de suspensió.  
 

4. Sentència nº 967/2016 de 30/12/2016 i notificada el 1/3/2017 dictada per la 
Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs 
d’Apel·lació 25/2015 interposat per XXX, que desestima el recurs presentat 
contra la sentència de 30/9/2014 del JCA Lleida dictada en el RCA 487/2012, 
que desestimava el recurs presentat en relació al Decret d’Alcaldia de 3/8/2012. 
 

5. Sentència nº 209/2017 de 30/3/2017 i notificada el 28/4/2017 dictada per la 
Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el RCA 82/2017, 
interposat per XXX, que desestima el recurs presentat contra les actuacions 
administratives que apareixen transcrites en el DOGC 6585 de 19/3/2014. 
 
 
 

http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/01-2017-ST-181-2016.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/02-2017-ST-877-2016.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/03-2017-ST-942-2016.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/04-2017-ST-967-2016.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/05-2017-ST-209-2017.pdf
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6. Sentència nº 340/2017 de 16/5/2016 dictada per la Secció 4ª de la Sala 

Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 315/2016 
interposat per XXX, que estima en part el recurs presentat contra la sentència 
de 28/6/2016 del JCA Lleida dictada en el RCA 124/2016, que desestimava el 
recurs presentat en relació al Decret d’Alcaldia de 27/1/2016. 

 
7. Sentència nº 355/2017 de 23/5/2017 dictada per la Secció 4ª de la Sala 

Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 347/2016 
interposat per ORANGE ESPAÑA, SAU, que desestima el recurs presentat contra 
la sentència de 19/6/2015 del JCA Lleida dictada en el RCA 657/2014, que 
desestimava la sol·licitud de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada el 12/7/2013 per la que es reclamava la indemnització per 
presumptes taxes incorrectes des dels anys 2002 al 2005.  
 
 

8. Sentència nº 356/2017 de 6/6/2017 dictada per la Secció 3ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 353/2015 
interposat per CP EDIFICI ARC DEL PONT,3 LLEIDA, que desestima el recurs 
presentat contra la sentència de 29/5/2015 del JCA Lleida dictada en el RCA 
90/2011, que desestimava el recurs presentat contra desestimació presumpta 
de les denúncies a la llicència d’obres 72/04.  
 

9. Sentència nº 523/2017 de 26/6/2017 i notificada el 12/7/2017 dictada per la 
Secció 5ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs 
d’Apel·lació 343/2014 interposat per l’Ajuntament de Lleida, que estima el 
recurs presentat contra la sentència de 5/7/2013 del JCA Lleida dictada en el 
RCA 253/2011, que estimava el recurs presentat contra Decret d’Alcaldia de 
17/3/2011 dictat en l’expedient nº 11/LEP10. 
 

10. Sentència nº 540/2017 de 3/7/2017 dictada per la Secció 1ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 103/2016 
interposat per VIVENDES I ESPLAI SL, que desestima el recurs presentat contra 
la sentència de 9/6/2016 del JCA Lleida dictada en el RCA 344/2015, que 
desestimava el recurs presentat contra Decret d’Alcaldia de 5/6/2015 dictat en 
l’expedient nº 29010000073014 Plusvàlua. 
 

11. Sentència nº 585/2017 de 13/7/17 dictada per la Secció 5ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 348/2014 
interposar per Ajuntament de Lleida, que desestima el recurs presentat contra 
la sentència de 14/5/2014 del JCA núm. 3 Barcelona dictada en el RCA 
282/2013, que desestimava el recurs presentat contra resolució dictada per la 
Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en data 22/2/2013. 
 

 
 
 
 

 

http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/06-2017-ST-340-2017.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/07-2017-ST-355-2017.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/08-2017-ST-356-2017.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/09-2017-ST-523-2017.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/10-2017-ST-540-2017.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/11-2017-ST-585-2017.pdf
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12. Sentència nº 611/2017 de 24/7/17 i notificada el 14/9/17 dictada per la Secció 
1ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 
83/2016 interposat per l’Ajuntament de Lleida, que desestima el recurs 
presentat contra la sentència de 23/5/2016 del JCA Lleida dictada en el RCA 
56/2015, que estimava el recurs presentat contra Decret d’Alcaldia de 
25/11/2014 dictat en la liquidació de la taxa d’aprofitaments especials a favor 
d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat o a 
una part important del veïnat. 
 

13. Sentència nº 694/2017 de 30/10/17 i notificada el 7/11/17 dictada per la Secció 
3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 
31/2015 interposat per l’Ajuntament de Lleida, que estima el recurs presentat 
contra la sentència de 22/10/2014 del JCA Lleida dictada en el RCA 697/2010, 
que estimava el recurs presentat contra resolució dictada per l’Ajuntament de 
Lleida en data 25/5/2010, per la què es declarava l’estat de ruïna econòmica de 
l’edifici que s’ubica al carrer Magdalena, 43 de Lleida.  
 

14. Sentència nº 695/2017 de 31/10/17 i notificada el 7/11/17 dictada per la Secció 
3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 
291/2015 interposat per l’Ajuntament de Lleida, que estima el recurs presentat 
contra la sentència de 25/2/2015 del JCA Lleida dictada en el RCA 138/2012,  
que estimava parcialment el recurs presentat contra resolució de l’Ajuntament 
de Lleida de 2/3/2012, per la què es va acordar denegar la llicència d’obres i el 
certificat d’innecessarietat sol·licitats en relació a l’altell que es troba en 
l’Avinguda Alcalde Porqueres núm. 5.  
 

15. Sentència nº 835/2017 de 16/11/17 i notificada el 12/12/17 dictada per la 
Secció 1ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs 
d’Apel·lació 117/2016 interposat per CONSTRUCCIONES PALLAS, SA, que 
estima parcialment el recurs presentat contra la sentència de 22/6/2016 del 
JCA Lleida dictada en el RCA 509/2014,  que inadmetia el recurs presentat 
contra resolució de l’Ajuntament de Lleida de 25/7/2017, per la què es va 
desestimar el recurs de reposició contra liquidacions de Plusvàlua per 
extemporani.  
 

16. Sentència nº 843/2017 de 1/12/17 i notificada el 14/12/17 dictada per la Secció 
3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 
321/2015 interposat per TEBALLESIMÓ-JA2,SL, que estima el recurs presentat 
contra la sentència de 3/6/2015 del JCA Lleida dictada en el RCA 654/2012,  
que declarava la inadmissió del recurs de la pretensió de responsabilitat de 
l’Ajuntament de Lleida per l’execució de les obres no realitzades per la Junta de 
Compensació del Pla Parcial Ciutat Jardí 2 de Lleida i desestimava el recurs 
presentat contra resolució de l’Ajuntament de Lleida que estimava parcialment 
recurs davant requeriment de pagament de quotes i liquidació d’interessos. 
 
 
 
 
 
 

http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/12-2017-ST-611-2017.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/13-2017-ST-694-2017.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/14-2017-ST-695-2017.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/15-2017-ST-835-2017.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/16-2017-ST-843-2017.pdf
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17. Sentència nº 862/2017 de 7/12/17 i notificada el 21/12/17 en el Rotlle 

d’Apel·lació 190/2017 de Mesures Cautelars, interposat per l’Ajuntament de 
Lleida, que desestima el recurs d’apel·lació contra Interlocutòria del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Lleida, dictat en les mesures cautelars 26/2017, i 
acorda la suspensió cautelar de l’executivitat de la resolució administrativa 
impugnada.  
 

18. Sentència nº 890/2017 de 5/12/17 i notificada el 28/12/17 dictada per la Secció 
5ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el RCA 313/2017, 
interposat per l’Ajuntament de Lleida, que estima el recurs presentat contra la 
resolució núm. 260/17 dictada en data 26/7/17 per la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública en l’expedient 235/17.  
 

 

http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/17-2017-ST-862-2017.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2017/18-2017-ST-890-2017.pdf

