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ACTA NÚM. 4 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 21-02-2022 

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-ú de febrer de  dos mil vint-i-dos, a les catorze hores 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 DAVID BOTE PAZ, 

Alcalde - president 

Hi concorren: 

En David Bote Paz     Alcalde 

Juan Carlos Jerez Antequera    1r. Tinent d’Alcalde 

Sergio Morales Diaz     2n. Tinent d’Alcalde 

Laura Seijo Elvira     3a. Tinenta d’Alcalde 

Núria Moreno Romero    4a. Tinenta d’Alcalde 

Miquel Angel Vadell Torres    5è. Tinent d’Alcalde 

M. Luisa Merchán Cienfuegos   6a. Tinenta d’Alcalde 

Elizabet Ruíz Moreno     7a. Tinenta d’Alcalde 

 

Excusen la seva assistència: 

Anna Villarreal Pascual 8a. Tinenta d’Alcalde 

 

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens Casarramona, 
que certifica.. 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

L’ordre dia de la sessió actual és el següent: 
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1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de  

2. DESPATX OFICIAL 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Compres I Contractacions- 

1. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de prevenció, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges de Mataró  

2. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de recollida, acollida, custòdia i 
assistència dels animals de companyia (gossos, gat i fures) abandonats, perduts, comissats 
o ensalvatgits, i el control de les colònies de gats ferals. 

3. Adjudicació de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d’alarmes 
d’instrució, incendis i sistemes d’evacuació dels edificis municipals. 

 

-Servei d´Ingressos- 

4. Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 289/2019-J, interposat per ESCOLA 
PIA DE MATARÓ contra una liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO). 

5. Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 274/2019-D, interposat per ESCOLA 
PIA DE MATARÓ contra una liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO). 

6. Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 142/2017-2A, interposat per A.V.T. 
contra una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (IIVTNU). 

7. Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 246/2021-A, interposat per 
FERSUNA 1973, SL contra una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU 

 

PRECS I PREGUNTES 
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Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública. 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Servei Assessorament I Gestió- 

8. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per G.G.S. en el sentit de revocar la 
sanció imposada per la infracció relativa a la manca d’assegurança de responsabilitat civil, 
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 

9. Desestimar el recurs de reposició interposat per A.F.V. contra la imposició de les sancions 
per portar el gos sense la llicència municipal pertinent, i deslligat i sense morrió a la via 
pública, en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 

10. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per M.D.B. en el sentit de revocar les 
sancions imposades per les infraccions relatives a la manca d´assegurança de 
responsabilitat civil i a la manca d´identificació amb microxip, en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos.  

 

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

Dia: 

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 24 de gener de 2022. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

2. En el torn de DEPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 
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CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Compres I Contractacions- 

3. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS 

QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE 

PREVENCIÓ, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE MATARÓ. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 

Seguretat Pública, presenta la següent proposta: 

“Relació de fets 

1. Mitjançant informe de la cap del servei sol•licita la contractació del servei de prevenció, 

vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Mataró per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 474.261,21 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial 

del contracte. 

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les modificacions previstes 

en el plec i la possibilitat de pròrroga , el valor estimat del contracte és de 1.043.374,66 euros. 

2. Consta a l’expedient: 

• Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics administratius i 

tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del sector públic. 

• Informe de l’interventor de Fons respecte a l´existència de crèdit adequat i suficient en les 

partides corresponents del pressupost aprovat per l´exercici 2022, per fer front a les despeses 

derivades de la present contractació, i la previsió de crèdit adequat i suficient en les partides 

corresponents del pressupost municipal que s’ aprovi per l´exercici 2023. 

Fonaments de dret 

1. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic (LCSP). 

D’acord amb la proposta del Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i Seguretat 

Pública, la Junta de Govern Local aprova l’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de prevenció, vigilància, salvament i 

socorrisme a les plates de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte 

de fins a 474.261,21 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 



 
Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

 
 

. 5 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les modificacions previstes 

en el plec i la possibilitat de pròrroga , el valor estimat del contracte és de 1.043.374,66 euros. 

SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment 

obert subjecte a regulació harmonitzada. 

TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, 

obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de l’ enviament de l’ anunci al 

DOUE, per a la presentació de proposicions. 

QUART .Autoritzar la despesa de fins 573.856,06 €, iva inclòs, amb el següent detall:  

 A núm. 7219 per import de 287.327,89 € 

 AFUT núm. 7220 per import de 286.528,17 € 

CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del present 

contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides del pressupost 

municipal que s’aprovi per a l’exercici 2023, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti 

la present contractació durant l´ esmentada anualitat”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  

 

 

4. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS 

QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE 

RECOLLIDA, ACOLLIDA, CUSTÒDIA I ASSISTÈNCIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA 

(GOSSOS, GAT I FURES) ABANDONATS, PERDUTS, COMISSATS O ENSALVATGITS, I EL 

CONTROL DE LES COLÒNIES DE GATS FERALS. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 

Seguretat Pública, presenta la següent proposta: 

“Relació de fets 

1. Mitjançant informe del Director de Seguretat, Civisme i Convivència sol•licita la contractació del 

servei de recollida, acollida, custòdia i assistència dels animals de companyia (gossos, gats i fures) 

abandonats, perduts comissats o ensalvatgits, i el control de les colònies de gats ferals, per un 

import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 478.049,52 euros, IVA no inclòs, 

pels dos anys de durada inicial del contracte. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les modificacions previstes 

en el plec i la possibilitat de pròrroga , el valor estimat del contracte és de 1.051.708,94 euros. 

2. Consta a l’expedient: 

• -Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics administratius i 

tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del sector públic. 

• -Informe de l’interventor de Fons respecte a l´existència de crèdit adequat i suficient per fer front a 

les despeses derivades de la present contractació a les partides corresponents del pressupost 

municipal aprovat per l´ exercicis 2022, i la previsió d´existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos que s´aprovin pels exercicis 2023 i 2024. 

Fonaments de dret 

1. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic (LCSP). 

D’acord amb la proposta del Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i Seguretat 

Pública, la Junta de Govern Local aprova l’adopció dels següents ACORDS::  

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de recollida, acollida, custòdia i assistència 

dels animals de companyia (gossos, gats i fures) abandonats, perduts comissats o ensalvatgits, i el 

control de les colònies de gats ferals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 478.049,52 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les modificacions previstes 

en el plec i la possibilitat de pròrroga , el valor estimat del contracte és de 1.051.708,94 euros. 

SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment 

obert subjecte a regulació harmonitzada. 

TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, 

obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de l’ enviament de l’ anunci al 

DOUE, per a la presentació de proposicions. 

QUART .Autoritzar la despesa de fins 578.439,92 €, iva inclòs , amb el següent detall:  

-A núm. 6002 per import de 192.813,31 € 

-AFUT núm. 6003 per import de 385.626,61 € 
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CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del present 

contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides dels pressupostos 

municipals que s’aprovin per als exercicis 2023 a 2024, a fi de poder atendre les despeses que es 

preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  

 

5. ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES 

INSTAL·LACIONS D’ALARMES D’INSTRUCIÓ, INCENDIS I SISTEMES D’EVACUACIÓ DELS 

EDIFICIS MUNICIPALS 

.El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, 

presenta la següent proposta: 

“Relació de fets 

1. Per acord núm. 632 de Junta de Govern Local, de 19 d’octubre de 2021, modificat per decret 

d’Alcaldia núm. 9953/2021 de 3 de novembre, es va convocar licitació per a la contractació del 

servei de manteniment de les instal•lacions d’alarmes d’intrusió, incendis i sistemes d’evacuació 

dels edificis municipals, amb un pressupost màxim fixat per a l’adjudicació de fins a 145.580,00€, 

IVA no inclòs, per l’any de durada del contracte. 

2. Presenta oferta un únic licitador: INV PROTECCION, SL. 

3. En data 10/12/2021 va concloure l’obertura del sobre A i B (documentació administrativa i 

documentació avaluable mitjançant judici de valor). 

4. Mitjançant informe de data 15/12/2021, la cap del Servei d’Equipaments Municipals revisa la 

documentació susceptible de valoració mitjançant l’aplicació d’un judici de valor amb el resultat 

següent i informa que compleix amb els requisits dels plecs i del projecte. 

S’adjunta l’informe esmentat. 

5. En data 17/12/2021 va tenir lloc l’obertura del sobre C, relatiu a la documentació avaluable 

mitjançant l’aplicació de fórmules.  

6. El Servei d’Equipaments Municipals revisa la documentació de l’empresa INV PROTECCION, 

SL, que ofereix: 
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1. Prestar el servei objecte de licitació per 88.036,40€ (IVA no inclòs). 

2. Compromís d’utilització del 100% de vehicle elèctrics en el desenvolupament del contracte. 

3. Compromís de disposar d’un pla d’estalvi i eficiència energètica en el manteniment de 

sistemes existents i en el disseny de nous sistemes propis del contracte. 

4. Compromís de disposar d’un pla d’actuació per a la millora en la gestió de residus i la seva 

minimització i reciclatge. 

5. Compromís d’aplicar jornada contínua de dilluns a divendres i per tot l’any, en un 90% del 

personal assignat al contracte. 

7. Com a conseqüència de la baixa econòmica desproporcionada proposada, en data 17/12/2021 

es va fer un requeriment de justificació d’aquesta baixa que finalitzava el dia 22/12/2021.  

8. L’empresa INV PROTECCIÓN, S.L dins de termini atorgat a l’efecte va presentar un informe 

justificatiu amb un estudi de la viabilitat econòmica, de la qual es dona compte a la Mesa de 

contractació en data 27/01/2022. Atès que des del Servei d’Equipaments Municipals es considera 

que el document presentat no justifica adequadament el cost unitari, en data 13/01/2022 es 

requereix novament a l’empresa aclariment més detallat. 

9. L’empresa INV PROTECCIÓN, S.L, dins del nou termini atorgat a l’efecte, va presentar 

l’aclariment de l’informe de justificació amb el detall de preus/hora per categoria professional, el 

número de treballadors de l’empresa a destinar al contracte amb el temps previst de dedicació (en 

número de hores) i finalment un cost anual per a cadascun d’aquestes recursos basats en la taula 

salarial del conveni col•lectiu estatal d’empreses de seguretat.  

Així mateix, l’empresa adjunta un document acreditatiu conforme gaudeix de preus i descomptes 

especials en equips i materials per part dels seus proveïdors. 

10. En virtut de l’anterior, per informe de data 28/01/2022, es dona compte de l’informe tècnic on 

s’accepta la justificació de la baixa presentada pel licitador i es proposa l’adjudicació del servei de 

manteniment de les instal•lacions d’alarmes d’intrusió, incendis i sistemes d’evacuació dels edificis 

municipals a favor de INV PROTECCIÓN, S.L. pels preus unitaris ofertats en la seva proposició 

econòmica. 

11. Dins del termini atorgat a l’efecte, FCC Medio Ambiente SAU presenta documentació per 

Registre E-08121-2022-005657 requerida com a proposat adjudicatari, inclosa garantia definitiva 

mitjançant sol•licitud de retenció de l’import sobre la primera factura o, en cas de no ascendir a la 

quantitat suficient, de les següents. L’import de la garantia ascendeix a 7.279€. Consta a 

l’expedient tota la documentació. 

12. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a Les corresponents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal aprovat per 

a la present anualitat 2022 i se’n preveu la seva existència per al que s’aprovi per a 2023. 

D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic. 

Aprovació d’un pressupost màxim d’acord amb la Disposició Addicional Trenta-tresena de la LCSP. 
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És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret 

d’Alcaldia 4975/2019, de 19 de juny, de delegació de competències. 

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que m’han estat 

conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents  

ACORDS: 

PRIMER. Adjudicar a favor de INV PROTECCION, SL, la contractació el servei de manteniment de 

les instal•lacions d’alarmes d’intrusió, incendis i sistemes d’evacuació dels edificis municipals, 

d’acord amb els preus unitaris oferts i amb estricta subjecció a la resta de les condicions 

establertes en la seva oferta. 

SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional Trenta-tresena de la LCSP, aprovar el pressupost 

màxim de 145.580,00€. 

TERCER. Disposar a favor de INV PROTECCION, SL, l’import de 176.151,80€, IVA inclòs, a càrrec 

de les aplicacions pressupostàries 710202/241010/21200, 710201/323120/21300, 

710201/323200/21200, 710201/324100/21200, 710202/330110/21300, 710201/342130/21300, 

710202/431240/21200, 710202/920710/21200, 710201/323120/21200 i 710202/330110/21200 amb 

el desglossament següent: 

 Exercici 2022: 132.113,87€ (AD núm. 10172). 

 Exercici 2023: 44.037,93€ (AD _FUT núm. 10174). 

QUART. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del present 

contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries del 

pressupost municipal que s’aprovi per a l’exercici 2023, a fi de poder atendre les despeses que es 

preveu meriti la present contractació durant l’esmentada anualitat. 

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució a l’empresa l’adjudicatària i publicar-la en el perfil del 

contractant. 

SISÈ. Comunicar la present adjudicació a Tresoreria”. 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  
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-Servei d´Ingressos- 

 

6. DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚM. 289/2019-J, INTERPOSAT PER ESCOLA PIA DE MATARÓ CONTRA UNA LIQUIDACIÓ 

DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO). 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, 

presenta la següent proposta: 

“Antecedents 

1.- En data 7 de desembre de 2020 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona va dictar 

sentència estimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 289/2019-J, interposat per l’ ESCOLA 

PIA DE MATARÓ (NIF núm. R0800594D) contra el decret núm. 2793, de 15 d’abril de 2019, del 

regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, en virtut del qual es va desestimar el 

recurs de reposició formulat en data 15 de juliol de 2018 per dita Escola contra el decret núm. 

5055/2018, de 4 de juny, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern. Per mitjà 

d’aquest últim decret es va denegar a la sol·licitant l’exempció de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres (ICIO – liquidació núm. 4445776, de quota total 1.076,61 euros, la qual inclou 

dos tributs: l´ICIO, de 1.044,11 euros i la taxa per llicències urbanístiques, de 32,50 euros), per les 

obres de reforma parcial i obres de millora en cambra higiènica a la planta segona i adequació 

d’espais de la planta baixa de l’edifici ubicat a la Baixada de Santa Anna, 1, de Mataró. 

La sentència invoca i transcriu els fonaments jurídics de la sentència de data 27 de desembre de 

2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Bilbao, que formula unes conclusions 

perfectament traslladables al cas present. En aquell cas, el Col·legi Sagrat Cor va dur a terme 

obres per a la reparació de la façana i per a la col·locació d’un ascensor en un centre propietat del 

Bisbat de Bilbao i en règim de concert educatiu. El Jutjat motivava que en aquest centre únicament 

es prestava educació concertada, la qual no es considera activitat econòmica en els termes del 

Dret comunitari. 

L’òrgan jurisdiccional manifesta que les obres es van dur a terme a l’immoble ubicat a la Baixada 

de Santa Anna, 1, en el qual s’imparteixen classes d’educació primària entre els plans d’estudis 

concertats del curs 2017 i 2018. Considera provat que en aquest immoble s’hi du a terme 

únicament activitat educativa concertada, sense que es tracti, en conseqüència, d’una activitat 

econòmica, de manera que no incorre en la prohibició establerta a l’article 107 del Tractat de 

funcionament de la UE. En no tractar-se d’una activitat econòmica, l’entitat recurrent tampoc està 

obligada a portar una comptabilitat separada per a les activitats concertades i les no concertades. A 

més a més, el servei de menjador i les activitats extraescolars han de ser considerats serveis i 

activitats complementàries de l’ensenyament concertat sense que es tracti d’activitats 

econòmiques. Pel que fa a la resta d’activitats, considera que no ha estat acreditada la seva 

realització. 
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En relació amb el servei de menjador, afegeix que està subvencionat amb fons públics i que no 

implica competència amb empreses amb ànim de lucre. També aprecia que la resta d’activitats de 

què tenia coneixement l’Ajuntament no es presten en aquest immoble, sinó en altres centres de 

l’Escola Pia de Mataró.  

La sentència conclou que es tracta d’un centre educatiu pertanyent a una Diòcesi que es troba 

exempta d’aquest impost, atès que al centre indicat no es desenvolupa cap activitat econòmica en 

els termes exigits a la sentència del TJUE de 27 de juny de 2017. 

En darrer terme, l’òrgan jurisdiccional no considera necessari plantejar una qüestió prejudicial a la 

UE sobre l’adequació a Dret de l’exempció objecte de la present controvèrsia. 

2.- L’Ajuntament de Mataró va formular recurs de cassació davant del Tribunal Suprem contra la 

sentència de data 7 de desembre de 2020. Dit recurs es va basar en les següents causes establertes 

a l’article 88.2 de la Llei jurisdiccional: a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una 

interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta 

el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido. ; b) Siente una 

doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales. ; c) 

Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del 

proceso. i f) Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervención 

de éste a título prejudicial. En darrer terme, l’Ajuntament va al·legar que també es donava la causa de 

l’apartat a) de l’article 83 de la Llei jurisdiccional, el qual disposa: a) Cuando en la resolución 

impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no 

exista jurisprudencia. 

3.- En data 15 de desembre de 2021 la Secció d’admissió de la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Suprem va dictar provisió acordant la inadmissió a tràmit del recurs de cassació 

formulat, ja que entén que es refereix a qüestions de fet, les quals requereixen una valoració 

probatòria en la qual el Tribunal de cassació no pot endinsar-se, atès que l’ article 87 bis de la Llei 

de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa disposa que dit recurs es limitarà a les qüestions de 

dret, amb exclusió de les qüestions de fet. 

La inadmissió a tràmit del recurs de cassació implica que la sentència de data 7 de desembre de 2020 

del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona ha esdevingut ferma i per tant aquest 

Ajuntament ha de donar-hi compliment. 

La present resolució comporta l’abonament dels interessos de demora des de la data de pagament 

de la liquidació (3 de juliol de 2017), fins la data de la present resolució, a l’empara dels article 26 i 

32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT). Dits interessos de demora 

ascendeixen a la quantitat total de 181,71 euros. 

En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de Govern Local per la 

resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, proposo els següents ACORDS: 
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Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 7 de desembre de 2020 del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs contenciós 

administratiu núm. 289/2019-J, interposat per l’ ESCOLA PIA DE MATARÓ contra el decret núm. 2793, 

de 15 d’abril de 2019, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, en virtut del 

qual es va desestimar el recurs de reposició formulat en data 15 de juliol de 2018 contra el decret 

núm. 5055/2018, de 4 de juny, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern. 

Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència: 

 Aprovar la baixa parcial de la quantitat de 1.044,11 euros en la liquidació núm. 4445776, de 

quota total 1.076,61 euros, així com la devolució de dit import. 

 Aprovar l’abonament de la quantitat de 181,71 euros en concepte d’interessos de demora. 

 Aprovar el document A.D.O. núm. 12022000010635 i carregar l’import dels interessos de 

demora en la partida pressupostària núm. 310200/011110/35200 (Interessos de demora) 

del pressupost corrent de despesa. 

Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat, a la representació de la persona interessada i al 

Servei de Tresoreria”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

7. DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚM. 274/2019-D, INTERPOSAT PER ESCOLA PIA DE MATARÓ CONTRA UNA LIQUIDACIÓ 

DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO). 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, 

presenta la següent proposta: 

“Antecedents 

1.- En data 16 de desembre de 2020 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona va dictar 

sentència estimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 274/2019-D, interposat per l’ ESCOLA 

PIA DE MATARÓ (NIF núm. R0800594D) contra el decret núm. 2792, de 15 d’abril de 2019, del 

regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, en virtut del qual es va desestimar el 



 
Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

 
 

. 13 

 

recurs de reposició formulat en data 15 de juliol de 2018 per dita Escola contra el decret núm. 

5056/2018, de 4 de juny, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern. Per mitjà 

d’aquest últim decret es va denegar a la sol·licitant l’exempció de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres (ICIO – liquidació núm. 4445778, de quota total 2.019,35 euros, la qual inclou 

dos tributs: l´ICIO, de 1.986,85 euros i la taxa per llicències urbanístiques, de 32,50 euros), per les 

obres de reforma parcial de les aules d’ensenyament infantil en planta baixa i obres de millora de 

cambra higiènica al pati, de l’edifici ubicat al c. El Torrent, 62, de Mataró. 

La resolució judicial invoca la sentència núm. 259 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 

Barcelona de data 7 de desembre de 2020, procediment abreujat núm. 289/2019, que tracta un cas 

molt similar al present, en relació amb una sol·licitud presentada per la mateixa recurrent a 

l’Ajuntament de Mataró, d’exempció de l’ICIO per les obres de reforma parcial i obres de millora en 

cambra higiènica a la planta segona y adequació d’espai de la planta baixa de l’edifici ubicat a la 

Baixada de Santa Anna, 1. Dita sentència estima el recurs contenciós, considerant aquest Jutjat 

que els fonaments jurídics en els que es basa aquesta sentència són absolutament ajustats a dret i 

els subscriu plenament, els quals reprodueix. 

La sentència núm. 259 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona de data 7 de 

desembre de 2020 alhora transcriu els fonaments jurídics de la sentència de data 27 de desembre 

de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Bilbao, que formula unes conclusions 

perfectament traslladables al cas present. En aquell cas, el Col·legi Sagrat Cor va dur a terme 

obres per a la reparació de la façana i per a la col·locació d’un ascensor en un centre propietat del 

Bisbat de Bilbao i en règim de concert educatiu. El Jutjat motivava que en aquest centre únicament 

es prestava educació concertada, la qual no es considera activitat econòmica en els termes del 

Dret comunitari. 

L’òrgan jurisdiccional manifesta que les obres es van dur a terme a l’immoble ubicat a la Baixada 

de Santa Anna, 1, en el qual s’imparteixen classes d’educació primària entre els plans d’estudis 

concertats del curs 2017 i 2018. Considera provat que en aquest immoble s’hi du a terme 

únicament activitat educativa concertada, sense que es tracti, en conseqüència, d’una activitat 

econòmica, de manera que no incorre en la prohibició establerta a l’article 107 del Tractat de 

funcionament de la UE. En no tractar-se d’una activitat econòmica, l’entitat recurrent tampoc està 

obligada a portar una comptabilitat separada per a les activitats concertades i les no concertades. A 

més a més, el servei de menjador i les activitats extraescolars han de ser considerats serveis i 

activitats complementàries de l’ensenyament concertat sense que es tracti d’activitats 

econòmiques. Pel que fa a la resta d’activitats, considera que no ha estat acreditada la seva 

realització. 

En relació amb el servei de menjador, afegeix que està subvencionat amb fons públics i que no 

implica competència amb empreses amb ànim de lucre. També aprecia que la resta d’activitats de 

què tenia coneixement l’Ajuntament no es presten en aquest immoble, sinó en altres centres de 

l’Escola Pia de Mataró.  

La sentència conclou que es tracta d’un centre educatiu pertanyent a una Diòcesi que es troba 

exempta d’aquest impost, atès que al centre indicat no es desenvolupa cap activitat econòmica en 

els termes exigits a la sentència del TJUE de 27 de juny de 2017. 
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En darrer terme, l’òrgan jurisdiccional no considera necessari plantejar una qüestió prejudicial a la 

UE sobre l’adequació a Dret de l’exempció objecte de la present controvèrsia. 

En relació amb el present recurs, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona motiva que 

a l’immoble ubicat al c. El Torrent, 62 s’imparteix educació infantil concertada. Quant al fet que l’escola 

té contractada l’elaboració del menjar a una empresa externa, es tracta d’una activitat complementària 

de l’ensenyament concertat que no pot ser considerat una activitat econòmica, ja que no existeix prova 

en tal sentit. I pel que fa al detall dels serveis d’espai migdia, extrascolars, casal d’estiu i campus, 

mediateca i biblioteca i espai coworking, no s’acredita que dites activitats es desenvolupin al centre del 

c. El Torrent, 62. 

En conclusió, atès que en el centre del c. El Torrent, 62 no s’acredita que es desenvolupi cap activitat 

econòmica o de mercat (ensenyament privat o mixt), de conformitat amb el TJUE i, essent incontrovertit 

que es du a terme una activitat econòmica concertada, l’exempció fiscal de l’ICIO no està compresa en 

la prohibició establerta a l’article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, fet que du a 

l’estimació del present recurs. 

2.- L’Ajuntament de Mataró va formular recurs de cassació davant del Tribunal Suprem contra la 

sentència de data 16 de desembre de 2020. Dit recurs es va basar en les següents causes establertes 

a l’article 88.2 de la Llei jurisdiccional: a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una 

interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta 

el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido. ; b) Siente una 

doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales. ; c) 

Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del 

proceso. i f) Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervención 

de éste a título prejudicial. En darrer terme, l’Ajuntament va al·legar que també es donava la causa de 

l’apartat a) de l’article 83 de la Llei jurisdiccional, el qual disposa: a) Cuando en la resolución 

impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no 

exista jurisprudencia. 

3.- En data 15 de desembre de 2021 la Secció d’admissió de la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Suprem va dictar provisió acordant la inadmissió a tràmit del recurs de cassació 

formulat, ja que entén que es refereix a qüestions de fet, les quals requereixen una valoració 

probatòria en la qual el Tribunal de cassació no pot endinsar-se, atès que l’ article 87 bis de la Llei 

de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa disposa que dit recurs es limitarà a les qüestions de 

dret, amb exclusió de les qüestions de fet. 

La inadmissió a tràmit del recurs de cassació implica que la sentència de data 16 de desembre de 2020 

del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ha esdevingut ferma i per tant aquest 

Ajuntament ha de donar-hi compliment. 

La present resolució comporta l’abonament dels interessos de demora des de la data de pagament 

de la liquidació (3 de juliol de 2017), fins la data de la present resolució, a l’empara dels article 26 i 

32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT). Dits interessos de demora 

ascendeixen a la quantitat total de 345,79 euros. 
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En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de Govern Local per la 

resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, proposo els següents ACORDS: 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 16 de desembre de 2020 del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs contenciós 

administratiu núm. 274/2019-D, interposat per l’ ESCOLA PIA DE MATARÓ contra el decret núm. núm. 

2792, de 15 d’abril de 2019, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, en 

virtut del qual es va desestimar el recurs de reposició formulat en data 15 de juliol de 2018 contra el 

decret núm. 5056/2018, de 4 de juny, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 

Govern. 

Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència: 

 Aprovar la baixa parcial de la quantitat de 1.986,85 euros en la liquidació núm. 4445778, de 

quota total 2.019,35 euros, així com la devolució de dit import. 

 Aprovar l’abonament de la quantitat de 345,79 euros en concepte d’interessos de demora. 

 Aprovar el document A.D.O. núm. 12022000010563 i carregar l’import dels interessos de 

demora en la partida pressupostària núm. 310200/011110/35200 (Interessos de demora) 

del pressupost corrent de despesa. 

Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat, a la representació de la persona interessada i al 

Servei de Tresoreria”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  

 

8. DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚM. 142/2017-2A, INTERPOSAT PER A.V.T. CONTRA UNA LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST 

SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU). 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 

Seguretat Pública, presenta la següent proposta:  

“Antecedents 

1.- En data 14 de gener de 2022 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona va dictar 

sentència estimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 142/2017-2A, interposat pel senyor 

A.V.T. (NIF núm. XXXX-X) contra el decret número 945, de data 6 de febrer de 2017, del regidor 
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delegat de Serveis Centrals, en virtut de la qual es desestima el recurs de reposició interposat en 

data 2 de gener de 2017 contra la liquidació núm. 4326416, de quota 4.179,81 euros, de l’impost 

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

15 de desembre de 2015 de la finca situada al carrer XXXX, XX XX XX, de Mataró (referència 

cadastral núm. XXXX). 

2.- Per a la comprensió del present cas cal considerar els següents antecedents essencials: 

 La part actora al•legava que la liquidació era contrària a dret perquè aquesta gravava la 

transmissió del total del dret de propietat de la finca, però el contribuent només havia 

transmès una meitat indivisa d’aquesta. També considerava que no s’havia produït el fet 

imposable del tribut, ja que el valor del terreny havia disminuït entre la data d’adquisició i la 

de transmissió. 

 Atesa la formulació de diversos recursos de cassació davant del Tribunal Suprem, aquest 

procediment va ser suspès a l’espera de la resolució de dits recursos. 

 L’any 2021 el Jutjat va alçar la suspensió del procediment i va continuar la seva tramitació. 

 En data 29 de novembre de 2021 el Jutjat va dictar provisió en virtut de la qual, amb 

caràcter previ a resoldre i, a l’empara de l’article 33 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 

Administrativa, es va sotmetre a consideració de les parts l’existència d’un motiu susceptible 

de fundar el recurs: la possible nul•litat de la liquidació per aplicació de la sentència del 

Tribunal Constitucional 182/2021. En conseqüència, es va donar trasllat a les parts per un 

termini de deu dies per tal que formulessin les al•legacions que consideressin escaients. 

 Després d’haver formulat les al•legacions escaients per les parts, en data 14 de gener de 

2022 el Jutjat va dictar la seva sentència núm. 5/2022, en la qual exposa que en data 25 de 

novembre de 2021 va ser publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la sentència núm. 

182/2021, de 26 d’octubre de 2021, del Tribunal Constitucional (TC), en virtut de la qual es 

declara la inconstitucionalitat i nul•litat dels articles 107.1, paràgraf segon, 107.2.a) i 107.4 

del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març (TRLRHL), en els termes previstos al fonament jurídic 6 de la mateixa 

sentència, els quals són els següents: 

6. Alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad. 

Sobre la presente declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo 

párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL cabe realizar las siguientes precisiones: 

a) Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo 

párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un 

vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, 

comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Debe 

ser ahora el legislador (y no este tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de 

configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el 
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régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE puestas de 

manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los preceptos legales 

ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años desde la 

publicación de la STC 59/2017 («BOE» núm. 142, de 15 de junio). Como ya se recordó en 

la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar 

el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de 

preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los 

contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y 

el principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la 

suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE. 

b) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con 

fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este 

impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente 

mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. 

A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) 

las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de 

dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada 

ex art. 120.3 LGT a dicha fecha. 

La sentència estima el recurs formulat pel contribuent, ja que la liquidació impugnada es va basar 

en una normativa que ha estat declarada nul•la i expulsada de l’ordenament jurídic ex origine, de 

manera que esdevé nul•la de ple dret, en no haver adquirit fermesa. L´impost va meritar-se en una 

data anterior a l’entrada en vigor del Reial decret-llei 26/2021, de 8 de novembre, norma que 

manca defectes retroactius, i per tant dita norma no és aplicable. En conseqüència, estima la 

demanda, declarant nul•la i sense efecte la liquidació impugnada. 

Quant a les costes, atès que la sentència ha estat estimada en base a un motiu no al•legat per les 

parts i sobrevingut, no escau la imposició de costes. 

La present resolució comporta l’abonament dels interessos de demora des de la data de pagament 

final de la liquidació i dels deutes accessoris relacionats amb aquesta (1 de maig de 2019), fins la 

data de la present resolució, a l’empara dels article 26 i 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

general tributària (LGT). Dits interessos de demora ascendeixen a la quantitat total de 551,26 

euros. 

En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de Govern Local per la 

resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, proposo els següents ACORDS 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 14 de gener de 2022 del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs contenciós 

administratiu núm. 142/2017-2A, interposat pel senyor A.V.T. contra el decret número 945, de data 

6 de febrer de 2017, del regidor delegat de Serveis Centrals, en virtut de la qual es va desestimar el 

recurs de reposició interposat contra la liquidació núm. 4326416, de quota 4.179,81 euros, de 
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l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió 

de data 15 de desembre de 2015 de la finca situada al carrer XXXX, XX XX XX, de Mataró. 

Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència: 

 Aprovar la baixa i la devolució de la liquidació núm. 4326416, de quota 4.179,81 euros, de 

l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). 

 Aprovar la devolució de la quantitat de 835,96 euros, en concepte de recàrrecs de 

constrenyiment. 

 Aprovar la devolució de la quantitat de 4,10 euros, en concepte de costes. 

 Aprovar la devolució de la quantitat de 204,77 euros, en concepte d’interessos. 

 Aprovar l’abonament de la quantitat de 551,26 euros, en concepte d’interessos de demora. 

 

Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat, a la persona interessada i a l´ORGT”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

9. DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 13 DE BARCELONA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚM. 246/2021-A, INTERPOSAT PER FERSUNA 1973, SL CONTRA UNA LIQUIDACIÓ DE 

L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

(IIVTNU) 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 
Seguretat Pública, presenta la següent proposta: 

“Antecedents 

En data 18 de gener de 2022 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona va dictar 
sentència estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu núm. 246/2021-A, interposat per la 
mercantil FERSUNA 1973, SL (NIF núm. B63519771) contra el decret núm. 5013, de 22 de juliol de 
2020, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat de l’Ajuntament de Mataró.  
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En virtut d’aquest decret s’havia resolt estimar parcialment el recurs de reposició que havia formulat 
l’actora contra 76 liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (IIVTNU), tot disposant la baixa de les liquidacions que no eren ajustades a Dret (per 
manca de manifestació de capacitat econòmica) i, per una altra banda, mantenint les liquidacions 
que aquest Ajuntament sí considerava ajustades a Dret (per constar increment de valor). 

La impugnació d’aquest decret va ser assignada al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona (recurs 318/2020-V), òrgan que va desacumular les pretensions de l’actora i va requerir-
la per tal que interposés tants recursos contenciosos administratius com liquidacions concretes 
desitgés impugnar, els quals recaurien en els Jutjats que per torn corresponguessin. 

Una d’aquestes liquidacions és la núm. 4947609, de quota 1.245,87 euros, per la transmissió de 
data 21 de març de 2019 de la finca situada al c. XXXX, X ESC X XX XX, de Mataró (referència 
cadastral núm. XXXX), la qual ha estat declarada nul·la pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona, en seu del recurs contenciós administratiu núm. 246/2021-A. 

L’actora al·legava que els càlculs fets per l’Ajuntament per tal de determinar l’existència de 
l’increment de valor després de la venda de l’immoble són infundats. Aporta informe pericial 
elaborat per un economista que suposadament acredita dit decrement. 

La resolució judicial esmenta les sentències d´11 de maig de 2017 i de 9 de juliol de 2018 del 
Tribunal Constitucional, les quals van declarar la inconstitucionalitat parcial de diversos preceptes 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatius a l´IIVTNU i se centra en la 
sentència núm. 182/2021, de 26 d’octubre de 2021, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en 
data 25 de novembre de 2021, en virtut de la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels 
articles 107.1, paràgraf segon, 107.2.a) i 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), en els termes previstos 
al fonament jurídic 6 de la mateixa sentència, els quals són els següents: 

6. Alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad. 

Sobre la presente declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo 

párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL cabe realizar las siguientes precisiones: 

a) Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo 

párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un 

vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, 

comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Debe 

ser ahora el legislador (y no este tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de 

configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el 

régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE puestas de 

manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los preceptos legales 

ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años desde la 

publicación de la STC 59/2017 («BOE» núm. 142, de 15 de junio). Como ya se recordó en 

la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar 

el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de 

preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los 

contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y 

el principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la 

suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE. 
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b) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con 

fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este 

impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente 

mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. 

A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) 

las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de 

dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada 

ex art. 120.3 LGT a dicha fecha. 

La sentència estima el recurs formulat per la persona contribuent, ja que considera que el supòsit 

del present recurs té cabuda en el fonament jurídic sisè de dita sentència, en tractar-se d’una 

obligació tributària meritada per l´IIVTNU que en data 26 d’octubre de 2021 (dia en què la 

sentència del Tribunal Constitucional va desplegar els seus efectes) no ha estat definitivament 

resolta mitjançant sentència amb força de cosa jutjada, ni tampoc per mitjà de resolució ferma. En 

conseqüència, no tractant-se d’una situació consolidada és possible la revisió d’aquesta i per tant 

entén que cal estimar el recurs. 

Quant a les costes, la sentència motiva que el present cas ha donat lloc a pronunciaments judicials 

contradictoris, no essent fins el 26 d’octubre de 2021 quan el Tribunal Constitucional ha declarat la 

inconstitucionalitat dels preceptes i la seva expulsió de l’ordenament jurídic, de manera que no 

s’aprecia mala fe o temeritat. 

En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de Govern Local per la 

resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, proposo els següents 

ACORDS 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 18 de gener de 2022 del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en virtut de la qual estima parcialment el recurs 

contenciós administratiu núm. 246/2021-A, interposat per la mercantil FERSUNA 1973, SL (NIF 

núm. B63519771) contra el decret núm. 5013, de 22 de juliol de 2020, del regidor delegat 

d’Administració, Bon Govern i Mobilitat de l’Ajuntament de Mataró, el qual va resoldre desestimar 

parcialment el recurs de reposició formulat per l’actora contra diverses liquidacions, entre les quals 

es troba la liquidació de l´IIVTNU núm. 4947609, de quota 1.245,87 euros, per la transmissió de 

data 21 de març de 2019 de la finca situada al c XXXX, X ESC X XX XX, de Mataró. 

Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència: 

 

 Aprovar la baixa de la liquidació núm. 4947609, de quota 1.245,87 euros, de l’impost sobre 

l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). 

 

Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat, a la persona interessada i a l´ORGT. 
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VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  

 

Precs i Preguntes, no se’n formulen 

 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública. 

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Servei Assessorament I Gestió- 

10. ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER G.G.S. EN EL 

SENTIT DE REVOCAR LA SANCIÓ IMPOSADA PER LA INFRACCIÓ RELATIVA A LA MANCA 

D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL, EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 

Seguretat Pública, presenta la següent proposta: 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- En data 03 de desembre de 2021, va tenir entrada per Registre General de l’Ajuntament 

un recurs de reposició interposat per G.G.S., contra l’Acord de la Junta de Govern Local de data 2 

de novembre de 2021, per infracció en matèria de gossos potencialment perillosos.  

SEGON.- L'esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, essent, per tant, 

susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix l'article 123.1 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

TERCER.- El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini d’un mes legalment previst a 

l’efecte, segons l’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, havent-se notificat en legal forma la resolució de 

l’expedient a G.G.S en data 14 de novembre de 2021.  
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VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS: 

En el seu escrit de recurs Sr. G. al·lega que el dia dels fets portava vivint a Mataró des de feia una 

setmana i que no havia tingut temps d’arreglar els papers per la dificultat de demanar cita i ho va 

tramitar on-line. Que el gos no anava deslligat i que va haver de treure-li el morrió perquè estava 

malalt i vomitava. 

El Sr. G. aporta la següent documentació: còpia de l’assegurança de responsabilitat civil 

obligatòria vigent en la data dels fets, certificat de reconeixement mèdic per a la tinença d’animals 

potencialment perillosos, sol·licitud de llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos 

de data 09/06/21, sol·licitud de cens de data 25/03/21 i declaració responsable relativa la sol·licitud 

de llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos. 

Valorada la documentació, consta que l’animal disposava de l’assegurança de responsabilitat civil 

obligatòria vigent el dia dels fets; en relació a l’al·legació de que l’animal no anava deslligat, de 

l’informe dels agents que van aixecar l’acta que va donar lloc a l’inici d’aquest expedient, de data 

21/12/2021, es desprèn que el dia dels fets van aturar el Sr. G., principalment, perquè portava el 

gos deslligat i sense morrió. 

L’article 8, apartats 1 i 2, del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, de desenvolupament de la Llei 

50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment 

Perillosos, preveuen, respectivament, que “La presència d’animals potencialment perillosos en 

llocs o espais públics exigirà que la persona que els condueixi i controli, porti la llicència 

administrativa a que es refereix l’article 3 d’aquest Reial Decret...”.  

CONCLUSIÓ: 

Per tot allò anteriorment exposat, es considera procedent l’estimació parcial del recurs de reposició 

interposat per G.G.S, en data 03 de desembre de 2021, contra la resolució sancionadora de la 

Junta de Govern Local de data 02 de novembre de 2021, pel que fa a la infracció relativa a l’article 

7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos considerats Potencialment 

Perillosos, per manca d’assegurança de responsabilitat civil. 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:  

L’article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença 

d’Animals Potencialment Perillosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 

sobre Tinença de Gossos considerats Potencialment Perillosos atorga la competència 

sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per 

la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu.  

En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705 de 9 de juliol 

de 2020, es deleguen les competències en aquesta matèria a la regidora de Seguretat Pública. 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la competència 

sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern Local.  
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D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, proposo a 

la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents: 

PRIMER.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per G.G.S, pels motius recollits en 

la part expositiva de la present resolució.  

SEGON.- Revocar la sanció imposada per infracció greu tipificada a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, 

de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos considerats Potencialment Perillosos, per manca 

d’assegurança de responsabilitat civil. 

TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  

 

11. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER A.F.V. CONTRA LA 

IMPOSICIÓ DE LES SANCIONS PER PORTAR EL GOS SENSE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL 

PERTINENT, I DESLLIGAT I SENSE MORRIÓ A LA VIA PÚBLICA, EN MATÈRIA DE GOSSOS 

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 

Seguretat Pública, presenta la següent proposta: 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- En data 22 de desembre de 2021, va tenir entrada per Registre General de l’Ajuntament 

un recurs de reposició interposat per A.F.V., contra l’Acord de la Junta de Govern Local de data 2 

de novembre de 2021, per infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos.  

SEGON.- L'esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, essent, per tant, 

susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix l'article 123.1 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

TERCER.- El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini d’un mes legalment previst a 

l’efecte, segons l’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, havent-se notificat en legal forma la resolució de 

l’expedient a A.F.V. en data 26 de novembre de 2021. 

VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS: 
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En el seu escrit de recurs, el Sr. F. al·lega que no té antecedents, que ha sol·licitat la renovació de 

la llicència, que té l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria i el certificat mèdic que el 

declara apte per la tinença d’animals perillosos. A banda, manifesta que el dia dels fet el gos 

portava el morrió, i el senyal amb la informació posava que les multes per portar l’animal deslligat 

són de 750,00 euros, no de 5.400,00, com la que se li ha imposat.  

Disposa l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques que: “Contra les resolucions i els actes de tràmit, si aquests últims 

decideixen directament o indirectament el fons de l’afer, determinen la impossibilitat de continuar el 

procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els 

interessats poden interposar els recursos d’alçada i potestatiu de reposició, que pertoca fundar en 

qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos als articles 47 i 48 d’aquesta Llei. 

Els interessats poden al·legar l’oposició a la resta d’actes de tràmit per a la seva consideració en la 

resolució que posi fi al procediment.” 

I, disposa l'article 118.1, paràgraf segon, de la mateixa Llei que: " En la resolució dels recursos no 

s’han de tenir en compte fets, documents o al·legacions del recurrent quan, havent-los pogut 

aportar en el tràmit d’al·legacions, no ho hagi fet. " 

No obstant això, s’ha sol·licitat informe als agents que van aixecar l’acta que va donar lloc a l’inici 

d’aquest expedient, i aquests l’emeten en data 17 de gener de 2021. Del seu contingut es desprèn 

que els agents es ratifiquen en el contingut de l’acta, i en concret en la infracció relativa a que el 

gos no portava morrió. A banda, la normativa específica aplicable a la infracció de portar un gos 

potencialment perillós deslligat i sense morrió és la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 

gossos considerats potencialment perillosos, que la tipifica com a greu, podent ser sancionada amb 

multes de 3.001,00 a 9.000,00 euros, establint-se en aquest cas en grau mínim.  

Un cop estudiat i analitzat el recurs de reposició, entenem que el seu contingut no s’ajusta a cap 

dels motius de nul·litat o d’anul·labilitat dels articles 47 i 48 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i que, per tant, no procedeix 

l’anul·lació de la sanció proposada, en tant que es produeix un fet típic susceptible de sanció. Els 

fets denunciats són clarament subsumibles en el tipus infractor determinat per l’instructor i no 

poden quedar exempts de sanció. El present procediment és plenament ajustat a dret, així com 

també la ponderació de la sanció. 

CONCLUSIÓ: 

Per tot allò exposat anteriorment, es considera procedent desestimar el recurs de reposició 

interposat pel Sr. A.F.V., en data 22 de desembre de 2021, contra l’Acord de la Junta de Govern 

Local de data 2 de novembre de 2021 per infraccions en matèria de gossos potencialment 

perillosos. 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:  
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L’article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença 

d’Animals Potencialment Perillosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 

Tinença de Gossos considerats Potencialment Perillosos atorga la competència sancionadora a 

l’Alcalde per la comissió d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió 

d’infraccions de caràcter greu i molt greu.  

En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705 de 9 de juliol 

de 2020, es deleguen les competències en aquesta matèria a la regidora de Seguretat Pública. 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la competència 

sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern Local.  

D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, proposo a la 

Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents: 

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per A.F.V., pels motius recollits en la part 

expositiva de la present resolució.  

SEGON.-. Notificar la present resolució a les persones interessades”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  

 

 

12. ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER M.D.B. EN EL 

SENTIT DE REVOCAR LES SANCIONS IMPOSADES PER LES INFRACCIONS RELATIVES A 

LA MANCA D´ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I A LA MANCA 

D´IDENTIFICACIÓ AMB MICROXIP, EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS.  

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 

Seguretat Pública, presenta la següent proposta: 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- En data 10 de desembre de 2021, va tenir entrada per Registre General de l’Ajuntament 

un recurs de reposició interposat per M.D.B. contra l’Acord de la Junta de Govern Local de data 02 

de novembre de 2021, per infracció en matèria de gossos potencialment perillosos.  
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SEGON.- L'esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, essent, per tant, 

susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix l'article 123.1 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

TERCER.- El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini d’un mes legalment previst a 

l’efecte, segons l’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, havent-se notificat en legal forma la resolució de 

l’expedient a M.D.B, en data 11 de novembre de 2021.  

VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS: 

En el seu escrit de recurs Sr. D. al·lega que el dia dels fets va manifestar als agents que l’animal és 

del seu fill i que ell ni tan sols viu a Mataró, sinó que s’hi troba passant una temporada. Aporta la 

següent documentació: còpia de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, vigent el dia dels 

fets, i documentació relativa a la identificació i la titularitat de l’animal, de la que es desprèn que el 

seu propietari és el Sr. R.D.R. 

Valorada la documentació es constata que el Sr. D.B. no és el propietari de l’animal, però que es 

manté l’obligació d’haver disposat d’una llicència per conduir gossos potencialment perillosos el dia 

dels fets i la d’assegurar-se que l’animal portés el morrió posat. 

L’article 8, apartats 1 i 2, del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, de desenvolupament de la Llei 

50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment 

Perillosos, preveuen, respectivament, que “La presència d’animals potencialment perillosos en llocs 

o espais públics exigirà que la persona que els condueixi i controli, porti la llicència administrativa a 

que es refereix l’article 3 d’aquest Reial Decret...” i que “Els animals de l’espècie canina 

potencialment perillosos, en llocs i espais públics, hauran de portar obligatòriament morrió apropiat 

per la tipologia racial de cada animal”. 

L’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats 

potencialment perillosos, estableix que: “Igualment, tota persona que condueixi per espais públics 

un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l’ajuntament.” 

CONCLUSIÓ: 

Per tot allò anteriorment exposat, es considera procedent l’estimació parcial del recurs de reposició 

interposat per M.D.B, en data 10 de desembre de 2021, contra la resolució sancionadora de la 

Junta de Govern Local de data 02 de novembre de 2021, pel que fa a les infraccions relatives a 

l’article 7.3 b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos considerats 

Potencialment Perillosos, per manca d’assegurança de responsabilitat civil i, a la infracció greu 

tipificada a l’article 13.2 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la 

Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, per manca d’identificació del gos amb microxip. 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:  

L’article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença 

d’Animals Potencialment Perillosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
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Tinença de Gossos considerats Potencialment Perillosos atorga la competència sancionadora a 

l’Alcalde per la comissió d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió 

d’infraccions de caràcter greu i molt greu.  

En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705 de 9 de juliol 

de 2020, es deleguen les competències en aquesta matèria a la regidora de Seguretat Pública. 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la competència 

sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern Local.  

D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, proposo a la 

Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents: 

PRIMER.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per M.D.B, pels motius recollits en 

la part expositiva de la present resolució.  

SEGON.- Revocar les sancions imposades per infraccions greus tipificades als articles 7.3 b) de la 

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos considerats Potencialment Perillosos, per 

manca d’assegurança de responsabilitat civil i 13.2 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 

el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, per manca d’identificació del 

gos amb microxip. 

TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  

 

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

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

 


