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ACTA NÚM. 2/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 25  DE  GENER  DE  2016. 

================================================================= 

 

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-cinc de gener de dos mil setze, essent  dos quarts de 

tres de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de 

celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del 

senyor JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER, Alcalde – accidental. 

 
Hi concorren: 
 

En Joaquim Fernàndez i Oller   Alcalde accidental 
Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid    5na  Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

 
 
 
 

Assistits del Secretari General  senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica. 

 

 

 

Excusa  la seva assistència el senyor  David Bote Paz, Alcalde 

 

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’11 de gener de 
2016 

 
2 DESPATX OFICIAL 

yasenjo
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
-Servei d’Ingressos- 

 
3 Donar-se per assabentada de la Sentència  310/2015  del Jutjat Contenciós-

Administratriu nº  3  de Barcelona, de data 23 de novembre de 2015, desestimatòria 
del recurs interposat per  la mercantil Rivera Badalona  contra liquidació de l'Impost 
Sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana". 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
4 Esmenar error nomenament funcionaris de carrera com a conserges. 
 
 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació- 
 
5 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 308/2015, de 14 

d’octubre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, en relació al 
recurs contenciós administratiu 501/2014 contra la sanció de data 28 d’agost de 2014. 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 

 

 

 

 

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre 

del Dia. 

 

 

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc l’11 de gener de 

2016. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 

-Servei d’Ingressos- 

 

3 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA  310/2015  DEL 

JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATRIU Nº  3  DE BARCELONA, DE DATA 23 

DE NOVEMBRE DE 2015, DESESTIMATÒRIA DEL RECURS INTERPOSAT 

PER  LA MERCANTIL RIVERA BADALONA  CONTRA LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST 

SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA". 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“En data 17 de desembre de 2015 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 

Barcelona va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós 

administratiu núm. 319/2015, interposat per la mercantil  RIVERA BADALONA, SL 

contra la liquidació número  3946705, de quota  28.518,11 euros, relativa a l’impost 

sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la 

transmissió de data 21 d’octubre de 2014, de la finca ubicada al carrer Capcir, 26. 

 

La part actora defensava que aquesta liquidació havia de ser declarada nul·la, perquè 

no s’havia produït el fet imposable, és a dir, no hi havia hagut increment de valor entre la 

data d’adquisició i la de venda de la finca. Ho motiva en el fet que la va vendre per un 

preu inferior al de compra, de manera que va experimentar una pèrdua patrimonial. 

Invoca en la seva defensa diverses sentències judicials que manifesten que no es 

produeix el fet imposable de l’impost quan no hi ha increment de valor, així com unes 

resolucions judicials que discuteixen el mètode de quantificació legal de la quota 

tributària. 

 

En contra, aquest Ajuntament va al·legar que la Llei d’hisendes locals considera que 

sempre es produeix increment de valor en cada transmissió, no tenint present el valor 
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d’adquisició ni el de venda. La Llei únicament exigeix tenir present el valor cadastral de 

la finca en el moment de la transmissió. 

 

La sentència és favorable als interessos municipals i declara que la liquidació 

impugnada és ajustada a Dret. Considera que és imprescindible l’existència d’un mínim 

increment de valor, tal com indica la sentència de data 9 de maig de 2012 del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya. Afegeix que la llei ha optat per un sistema formal, en 

el qual s’exigeix aquest increment. La norma s’inclina per un procediment objectiu que 

eviti fraus i tingui un caràcter més o menys estable, fora de les fluctuacions del mercat i 

per les circumstàncies subjectives de les persones compradores i venedores. La base 

imposable de l’IIVTNU és un criteri objectiu fixat pel legislador i de compliment obligat, 

mentre no es modifiqui l’actual normativa vigent aplicable, de manera que la normativa 

gaudeix de presumpció de legalitat i de constitucionalitat, essent ajustada a Dret la 

fórmula de càlcul emprada per l’Ajuntament.  

 

Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local 

per la resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo els següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 17 de desembre de 2015 

del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en virtut de la qual desestima 

el recurs contenciós administratiu núm. 319/2015, interposat per la mercantil  RIVERA 

BADALONA, SL contra la liquidació número  3946705, de quota  28.518,11 euros, 

relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

(IIVTNU), per la transmissió de data 21 d’octubre de 2014, de la finca ubicada al 

carrer Capcir, 26. 

 

Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat.” 

 

 

Es donen per assabentats 
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

4 ESMENAR ERROR NOMENAMENT FUNCIONARIS DE CARRERA COM A 

CONSERGES. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“En l’acord de la Junta de Govern Local de 2 de març de 2015, es refereix, en el punt 

primer de la seva part resolutiva, el següent: 

 

1 Nomenar com a funcionaris de carrera amb la la categoria de conserge, de l’escala 

d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, 

grup AP, a les persones següents: 

Torn de reserva 

 1.- J.E.N. 

 2.- X.C.M 

Torn lliure 

 3.- E.C.R. 

 

Atès que s’ha detectat un error de transcripció en la escala, subescala i classe, en el 

sentit de que on diu “de l’escala d’administració especial, subescala serveis 

especials, classe comeses especials, grup AP”, hauria de dir “de l’escala 

administració general, subescala subalterna, grup AP.”, tal i com ve determinat a la 

vigent plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 

Comú: “Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol 

moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 

existents en llurs actes”.  

 

Per tot això, INFORMO I PROPOSO: 
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Primer.- Esmenar l’error de transcripció detectat en el punt primer de la seva part 

resolutiva del Decret 7395/2015, d’1 d’octubre, en el sentit de que on diu “de l’escala 

d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, 

grup AP”, hauria de dir “de l’escala administració general, subescala subalterna, grup 

AP”. 

 

Segon.- Publicar aquesta esmena al Butlletí Oficial de la Província. 

 

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.”  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació- 

 

5 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

NÚM. 308/2015, DE 14 D’OCTUBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 17 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 501/2014 CONTRA LA SANCIÓ DE DATA 28 D’AGOST DE 2014. 

 
La senyora Núria Moreno Romero, regidors delegada de Via Pública, Equipaments i 

Espais Municipals 

 

“En data 28 d’agost de 2014, la  regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i 

Via Pública, va resoldre imposar una sanció de 150 € a M.J.G. per la comissió d’una 

infracció molt greu en matèria de l’Ordenança de Civisme. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 501/2014 F2 pel 

Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona. 
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En data 14 d’octubre de 2015, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 2 d’octubre de 2015, es dictà sentència núm. 308/2015 

resolent-se: “Desestimar el recurs presentat per M.J.G contra la resolució de 

l’Ajuntament de Mataró de 29 d’agost de 2014 que imposa una sanció de 150 €. I 

confirmo l’acte administratiu objecte del recurs. Amb imposició de constes a M.J.G 

fins a un topall de 60 €. Contra aquesta sentència no escau cap mena de recurs, per 

la qual cosa és ferma”. 

 

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada. 

 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de 

disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució 

d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 308/2015, de  

14 d’octubre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, en relació 

al recurs contenciós administratiu 501/2014 contra la resolució de 28 d’agost de 2014. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que, 

en el que calgui, procedeixi a la seva execució.” 

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de tres de la tarda, el senyor 

President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 




