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Procediments i actuacions jurídiques 2021 i futures 

 

El Consorci del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, es troba sotmès a una sèries de 

procediments judicials. L’informe de 22 de març de 2022 dels assessors jurídics del Consorci, 

manifesta que aquests podrien afectar de manera directa i de forma negativa al compte de 

resultats de l’exercici 2021 i posteriors amb el següent impacte: 

 

I. Procediment Ordinari 1106/2017 D – Jutjat de Primera instància nº5 de Lleida 
                 

Expedient finalitzat. 

 

 

II. Impugnació de taxació de costes per excessives 84/2021-D 
 

Descripció: es va iniciar procediment d'impugnació de taxació de costes del procediment 

ordinari 1106/2017 D, per considerar excessiva la minuta del lletrat. Aquesta impugnació ha 

estat desestimada en data 22 de desembre de 2021, confirmant la quantia de 27.561,22. -€ i 

s'ha imposat les costes de l'incident d'impugnació al Museu. 

Inici de la causa: 22 de març de 2021 

 

 

III. Recurs d'apel·lació 274/2018 B – Audiència Provincial de Lleida. Sala civil.  Secció 
2a. 

 

 Expedient finalitzat. 

 

 

IV. Impugnació de taxació costes per excessives 56/2020-B 
 

Descripció: es va iniciar procediment d'impugnació de taxació de costes del recurs d'Apel·lació 

274/2018 Secció 2, del punt anterior, per considerar excessiva la minuta del lletrat.  Aquesta 

impugnació ha estat estimada en  l'exercici 2022 imposant les costes de la instància a 

l'advocat. 

Inici de la causa: 21 de juliol de 2020 
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V. Cassació i Infracció Processal 312/2018 – Tribunal Suprem.  Sala 1a 
  

Expedient finalitzat. 

 

 

VI. Incident de nul·litat d'actuacions  del Procediment 312/2018 
 

Ofici finalitzat. 

 

 

VII. Execució Provisional 87/2015 – Jutjat de Primera Instància nº1  d'Osca 
 

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

el Procediment Ordinari 160/2012 seguit davant el Jutjat de Primera instància núm. 1 d'Osca. A 

causa que la Sentència del Tribunal Suprem de 14 de gener de 2021 és ferma l'execució 

provisional s'ha transformat en execució definitiva amb imposició de les seves costes al Museu.  

Encara no s'ha demanat res. 

Inici de la causa: 11 de juny de 2015 

 

 

VIII. Procediment Ordinari 479/2016- Jutjat de Primera Instància nº 2 de Rubí 
  

Descripció: El Museu va presentar demanda contra Ordre Religiosa de Sant Joan de Jeusalén 

de Valldoreix, Ordre Religiosa de Sant Joan de Jerusalem de Villanueva de Sijena i Orden 

Religiosa de San Juan de Jerusalem que va ser admesa a tràmit  al Jutjat de Primera Instància 

2 de Rubí, per la qual el Museu exercia un dret de retenció sobre les 44 obres assenyalades en 

la demanda, partint del possible dret de crèdit i la seva possessió de bona fe.  Aquest  

procediment va ser suspès per prejudicialitat civil del procediment iniciat a Osca i resolt pel  

Tribunal Suprem. 

Inici de la causa: 20 de juliol de 2016 

 

 

IX. Procediment Ordinari 42/2018 – Jutjat de Primera Instància nº1 de Barbastro. 
 

Descripció: El Bisbat de Barbastro-Monzó va demanar al Museu i al Bisbat de Lleida sol·licitant 

la devolució de 111 béns. El Museu va contestar a la demanda i, a més, va formular demanda 

reconvencional contra el Bisbat de Barbastro -Monzón. Després dels tràmits legals oportuns, es 

va adjudicar sentència en la qual es va estimar i es va desestimar íntegrament la demanda i la 

demanda reconvencional respectivament.  En la sentència es van imposar al Museu les costes 

de la demanda de forma solidària al  costat del Bisbat de Lleida i les costes de la demanda 

reconvencional de forma individual. 

Inici de la causa: 21 de febrer de 2018 
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X. Apel·lació sense número de procediment que porta causa en el procediment 
exposat en el punt VIII. – 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 recurs d'apel·lació, que a data d'avui resta pendent 

de resolució.  En cas d' estimar-se el recurs, es revocarien les costes del procediment del qual 

porta causa, i en cas contrari, reposarien imposar-se costes d' aquesta 2a instància al Museu. 

Inici de la causa: 5 de novembre de 2020 

 

 

XI. Execució Provisional 91/2020 – Jutjat de Primera Instància 1 de Barbastro. 
 

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

el Procediment Ordinari 42/2018 seguit davant el Jutjat de Primera instància núm. 1 de 

Barbastro. Actualment es troba en tràmit, però pendent que la sentència executada esdevingui 

ferma. Si s'escau, l' execució provisional mutaria en execució definitiva amb imposició de les 

seves costes al Museu 

Inici de la causa: 17 de desembre de 2020 

 


