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Procediments i actuacions jurídiques 

 

El Consorci del Museu de Lleida: Comarcal i Diocesà, es troba sotmès als següents 

procediments judicials: 

 

I.- Procediment  Ordinari 1106/2017 D – Jutjat de Primera Instància num.5 de Lleida 

 

▪ Descripció: Reial Monestir de Sixena Orde de Sant Joan de Jerusalem i  RR. Els 

sanjuanistes del Reial Monestir de Sixena (orde de Sant Joan de Jerusalem) van 

demandar el Museu com a oposició judicial expressa a la constituciói/o existència 

d'un dret de retenció. Aquest procediment va ser tancat per l'Ordre a causa d'un lis 

pendens i, contra aquesta decisió el Museu va presentar un recurs d'apel·lació. 

Finalment, es va desestimar el recurs i es va confirmar la imposició de costos al 

Museu de l'expedient   de primera instància.  

▪ Inici del cas: 15 novembre 2017 
 

 

 
II.- Recurs d'apel·lació  274/18 B – Audiència Provincial de Lleida. Cambra civil.  Secció 2. 

 

▪ Descripció: Aquest procediment es deu al procediment establert en el punt anterior 

d'aquest annex. Com s'ha dit, es va interposar un recurs contra l'ordre de l'expedient 

i es va desestimar, i es van imposar al Museu les despeses de   l'acomiadament.    

▪ Inici del cas:  20 d'abril de 2018 

 

 

III.- Procediment  Ordinari 42/2018 – Jutjat de Primera Instància nº1 de Barbastre. 

 

▪ Descripció: El Bisbat de Barbastre-Monzón va demandar el Museu i el Bisbat de 

Lleida sol·licitant la devolució de 111 béns. El Museu va respondre a la demanda i, a 

més, va presentar una contraproposta contra el Bisbat de Barbastre-Monzón. 

Després dels procediments judicials oportuns, es va dictar una sentència en la qual 

la reclamació i la contraclamació es van mantenir íntegrament, respectivament.  

▪ Inici del cas: 21 de febrer de 2018 
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IV.- Recurs sense  número processal que aporta causa en el procediment previst  en el punt III. 

– Audiència Provincial d'Osca  

 

▪ Descripció : Contra la sentència dictada en el Procediment Ordinari 42/2018 el Bisbat 

de Lleida i la Generalitat de Catalunya van interposar un recurs, que fins ara queda 

pendent de resolució.  Si  es manté el recurs, es revocarien les despeses del 

procediment pel qual es porta el cas i, en cas contrari, es podrien imposar al Museu 

les despeses d'aquesta 2a instància.  

▪ Inici del cas: 5  de novembre de 2020 
 

 

V.- Execució  provisional 91/2020 – Jutjat de Primera Instància 1 de Barbastre. 

 

▪ Descripció: Aquest procediment consisteix en l'execució provisional de la sentència  

dictada en procediment  ordinari 42/2018 seguit davant el Jutjat de Primera Instància 

núm. Actualment està en tràmit, però a l'espera de la finalització de la sentència. Si 

escau, l'execució provisional passaria a execució definitiva amb la imposició dels 

seus costos sobre el Museu 

▪ Inici del cas:  17 de desembre de 2020. 
 

 

 
VI.- Execució  Provisional 87/2015 – Jutjat de Primar Instància nº1 d'Osca  

 

▪ Descripció: Aquest procediment consisteix en l'execució provisional de la sentència  

dictada en procediment ordinari  160/2012 seguit davant el Jutjat de Primera 

Instància número 1 d'Osca. Actualment està en tràmit, però a l'espera  que la  

sentència executada esdevingui definitiva ja que, com es dirà més endavant, la 

decisió   del Tribunal Suprem que finalitza el procediment  és objecte d'un incident de 

nul·litat de procediment. Si la sentència fos ferma, l'execució provisional passaria a 

l'execució final amb la imposició de costos   sobre el Museu. 

▪ Inici  del cas:  11 de juny de  2015 

 

 

VII.- Cassació i Infracció Processal 312/2018 – Tribunal Suprem.  Sala 1a 

 

▪ Descripció: Aquest procediment és la culminació processal en l'ordre dels tribunals 

ordinaris del procés judicial que es va iniciar amb el Procediment Ordinari 160/2012 

seguit en el Jutjat de Primera Instància nº1 d'Osca. El Museu ha actuat com a 

intervendor en totes les instàncies, i en virtut d'això,  no s'ha ordenat el pagament de 

les despeses en cap d'elles.   Actualment, el Museu ha interposat un incident 

extraordinari de nul·litat de procediments i resta a l'espera de la seva resolució.     
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▪ Inici  del cas: 3 de juny de 2020 
 

 

VIII.- Recurs d'Empara davant el Tribunal Constitucional. 

 

▪ Descripció: Sempre que es resolgui l'incident de nul·litat dels procediments 

plantejats en cassació i infracció processal 312/2018, tenint en compte el sentit de la 

resolució, es proposa presentar un recurs d'empara davant el Tribunal 

Constitucional.  En el seu cas, el rebuig d'això comportaria la imposició dels seus 

costos al Museu. 


