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RESOLUCIONS JUDICIALS AMB RELLEVÀNCIA PÚBLICA DICTADES EN 
PROCEDIMENTS JUDICIALS EN ELS QUE ÉS PART PROCESSAL 
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 
(Notificades període 1/1/2018 a 30/6/2018) 

 
 
JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA. 
 
 
 

1. Sentència nº 946/2017 de 20/12/2017 i notificada el 12/1/2018 dictada per la 
Secció 5ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el RCA 495/2014, 
interposat per varis Ajuntaments, que estima parcialment el recurs presentat 
contra resolucions dictades per la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

2. Sentència nº 26/2018 de 15/1/2018 dictada per la Secció 3ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 350/2015 
interposat per LAJO Y RODRIGUEZ SA y LAYRO SA, que desestima el recurs 
presentat contra la sentència de 29/5/2015 del JCA Lleida dictada en el RCA 
278/2012, que desestimava el recurs presentat contra resolució municipal que 
desestimava la sol·licitud d’iniciar procediment de revisió d’ofici de la llicència 
33/08.  
 

3. Sentència nº 40/2018 de 19/1/2018 dictada per la Secció 5ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 181/2015 
interposat per AJUNTAMENT DE LLEIDA i EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME 
DE LLEIDA SL, que estima el recurs presentat contra la sentència de 
30/10/2014 del JCA Lleida dictada en el RCA 84/2011, que estimava el recurs 
presentat contra resolució dictada el 25/11/10 per la Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament de Lleida en relació a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer 
Cavallers núm. 37 de Lleida.  
 

4. Sentència nº 962/2017 de 20/12/2017 i notificada el 6/2/2018 dictada per la 
Secció 1ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs 
d’Apel·lació 133/2016 interposat per AJUNTAMENT DE LLEIDA, que desestima 
el recurs presentat contra la sentència de 5/9/2016 del JCA Lleida dictada en el 
RCA 348/2015 interposat per l’INCASOL, que estimava el recurs presentat 
contra desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra 
liquidació de l’impost de Plusvàlua dels terrenys al Passeig de Ronda, 54 de 
Lleida.  
 
 

http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/01-st-946-2017.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/02-st-26-2018.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/03-st-40-2018.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/04-st-962-2017.pdf
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5. Sentència nº 924/2017 de 14/12/2017 i notificada el 6/2/2018 dictada per la 

Secció 1ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs 
d’Apel·lació 122/2016 interposat per FIPLANA, SA, que desestima el recurs 
presentat contra la sentència de 29/7/2016 del JCA Lleida dictada en el RCA 
121/2014 I 139/2017 acumulats, que inadmetia el recurs per extemporani.  
 

6. Sentència nº 81/2018 de 1/2/2018 dictada per la Secció 5ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 199/2015 
interposat per EMD DE SUCS, que estima el recurs presentat contra la 
sentència de 15/1/2015 del JCA Lleida dictada en el RCA 218/2012, que 
estimava el recurs presentat contra la inactivitat de l’administració demandada 
en relació al tràmit d’adquisició de la finca ubicada en la parcel·la 109 polígon 2 
de Sucs.  
 

7. Sentència nº 151/2018 de 26/2/2018 dictada per la Secció 2ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 181/2017 
interposat per AJUNTAMENT DE LLEIDA, que estima el recurs presentat contra 
la sentència de 10/1/2017 del JCA 12 de Barcelona dictada en el RCA 
342/2016, que inadmet el recurs presentat per l’Ajuntament de Lleida contra la 
resolució de 13/5/2016 del SOC-Generalitat de Catalunya que acordava revocar 
parcialment la subvenció atorgada al IMO. 
 

8. Sentència nº 188/2018 de 26/2/2018 dictada per la Secció 1ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 23/2017 
interposat per VIVENDES I ESPLAI, SL, que estima el recurs presentat contra la 
sentència de 31/10/2016 del JCA Lleida dictada en el RCA 345/2015, que 
desestimava el recurs presentat contra la liquidació del IIVTNU per la 
transmissió de 25 naus industrials situades al “Camí dels Frares” de Lleida.  
 

9. Sentència nº 167/2018 de 22/2/2018 dictada per la Secció 1ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 104/2016 
interposat per CONSTRUCCIONES PALLAS SA, que estima el recurs presentat 
contra la sentència de 22/6/2016 del JCA Lleida dictada en el RCA 293/2015, 
que inadmet el recurs presentat contra la resolució dictada per la Tresorera 
Municipal de l’Ajuntament de Lleida de 15/4/2015 que desestimava el recurs de 
reposició contra el constrenyiment de les liquidacions del IIVTNU. 
 

10. Sentència nº 168/2018 de 22/2/2018 dictada per la Secció 1ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 105/2016 
interposat per CONSTRUCCIONES PALLAS SA, que desestima el recurs 
presentat contra la sentència de 15/6/2016 del JCA Lleida dictada en el RCA 
508/2014, que declarava la inadmissibilitat del recurs presentat contra 
desestimació del recurs de reposició en el constrenyiment de les liquidacions 
del IIVTNU. 
 
 
 
 
 

http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/05-st-924-2017.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/06-st-81-2018.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/07-st-151-2018.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/08-st-188-2018.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/09-st-167-2018.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/10-st-168-2018.pdf
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11. Sentència nº 310/2018 de 15/5/2018 dictada per la Secció 4ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 223/2017 
interposat per XXX, que desestima el recurs presentat contra la sentència de 
25/4/2017 del JCA Lleida dictada en el RCA 545/2015, que desestimava el 
recurs presentat en relació al Decret d’Alcaldia de 14/10/2015. 
 
 

12. Sentència nº 442/2018 de 28/5/2018 dictada per la Secció 3ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el Recurs d’Apel·lació 407/2017 
interposat per Banco de Santander, SA, que estima el recurs presentat contra la 
interlocutòria de 29/6/2017 del JCA Lleida dictada en el RCA 164/2017, que 
denegava l’adopció de la mesura cautelar en l’expedient DU16-60. 
 

13. Sentència nº 481/2018 de 24/5/2018 dictada per la Secció 1ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el RCA 115/2017 interposat per 
VODAFONE SAU, que estima parcialment el recurs presentat contra aprovació 
de l’Ordenança Fiscal 3.6 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses 
explotadores de serveis de telefoni mòbil. 
 

14. Sentència nº 482/2018 de 24/5/2018 dictada per la Secció 1ª de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC en el RCA 109/2017 interposat per 
ORANGE ESPAGNE, SA, que estima parcialment el recurs presentat contra 
aprovació de l’Ordenança Fiscal 3.6 reguladora de la Taxa per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic municipal a favor 
d’empreses explotadores de serveis de telefoni mòbil. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/11-st-310-2018.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/12-st-442-2018.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/13-st-481-2018.pdf
http://www.paeria.es/pdf/resolucions-judicials/2018/14-st-482-2018.pdf

