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RESOLUCIONS JUDICIALS – AJUNTAMENT DE MATARÓ 

 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei d’Ingressos 

 

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DE DATA 16 DE JULIOL DE 

2018 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA, EN 

VIRTUT DE LA QUAL ESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 

48/2018-D, INTERPOSAT PER JBA CONTRA EL DECRET D’ INADMISSIÓ A 

TRÀMIT DE LA SOL•LICITUD D’INICI DE PROCEDIMENT DE REVISIÓ D’ACTES 

NULS DE PLE DRET DE LA LIQUIDACIÓ NÚM.  4338998 DE L’ IMPOST SOBRE L’ 

INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“En data 18 de juliol de 2018 ha estat notificada a l’Ajuntament de Mataró la sentència de 

data 16 de juliol de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, la 

qual estima el recurs contenciós administratiu núm. 48/2018-D, interposat per la senyora 

J.B.A. contra el decret núm. 6827/2017, de 19 de juliol, en virtut del qual es va inadmetre 

a tràmit la sol·licitud presentada en data 24 de maig de 2017 d’inici de procediment de 

revisió d’actes nuls de ple dret de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm.  4338998, de quota  556,75 euros, per la 

transmissió de data 18 d’octubre de 2016 de la finca situada al Camí Ral, 551 ESC 1 

XXXX, de Mataró. 

 

La sentència és desfavorable als interessos municipals, en la mesura que declara nul el 

decret en virtut del qual es va inadmetre a tràmit la sol·licitud d’inici de procediment de 

revisió d’actes nuls de ple dret de la liquidació tributària citada. 

 

L’òrgan jurisdiccional motiva que en el present cas no esqueia inadmetre a tràmit la 

petició instada per la contribuent d’acord amb l’article 217.3 de la Llei general tributària 

(concebut per als supòsits en què l’acte discutit no és ferm en via administrativa; o la 

sol·licitud no es basi en cap de les causes de nul·litat de l’article 217.1, o bé manqui 
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manifestament de fonament), ja que no s’havia produït cap dels supòsits previstos en dit 

precepte. 

 

En conseqüència, el Jutjat anul·la el decret impugnat i ordena la retroacció de les 

actuacions, de tal manera que l’Ajuntament admeti a tràmit la petició de la contribuent i 

disposi la tramitació de l’expedient GT 747/2017, d’acord amb les actuacions 

especificades a l’article 217.4 de la Llei general tributària, les quals inclouen la necessitat 

de sol·licitar un dictamen previ a la Comissió Jurídica Assessora, així com la concessió 

d’un tràmit d’audiència a la persona interessada. 

 

En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 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 16 de juliol de 2018 del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs 

contenciós administratiu núm. 48/2018-D, interposat per la senyora J.B.A.  contra el 

decret núm. 6827/2017, de 19 de juliol, en virtut del qual es va inadmetre a tràmit la 

sol·licitud presentada en data 24 de maig de 2017 d’inici de procediment de revisió 

d’actes nuls de ple dret de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm.  4338998, de quota  556,75 euros, per la 

transmissió de data 18 d’octubre de 2016 de la finca situada al Camí Ral, 551 ESC 

XXXX, de Mataró. 

 

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

 

 Admetre a tràmit la sol·licitud presentada en data 24 de maig de 2017 d’inici de 

procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de la liquidació de l’impost sobre 

l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm.  4338998, 

de quota  556,75 euros, per la transmissió de data 18 d’octubre de 2016 de la 

finca situada al Camí Ral, 551 ESC XXXX, de Mataró (expedient GT 747/2017). 

 

Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat i a la persona interessada”. 

Es donen per assabentats 



 
 
 

Data de publicació: 03/04/2019  3 

 

 

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DE DATA 16 DE JULIOL DE 

2018 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA, EN 

VIRTUT DE LA QUAL ESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 

375/2017-A, INTERPOSAT PER J.B.A. CONTRA EL DECRET D´ INADMISSIÓ A 

TRÀMIT DE LA SOL•LICITUD D’INICI DE PROCEDIMENT DE REVISIÓ D’ACTES 

NULS DE PLE DRET DE LA LIQUIDACIÓ NÚM.  4338994 DE L’ IMPOST SOBRE L’ 

INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA .  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

“En data 18 de juliol de 2018 ha estat notificada a l’Ajuntament de Mataró la sentència de 

data 16 de juliol de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, la 

qual estima el recurs contenciós administratiu núm. 375/2017-A, interposat per la senyora 

J.B.A. contra el decret núm. 6827/2017, de 19 de juliol, en virtut del qual es va inadmetre 

a tràmit la sol·licitud presentada en data 24 de maig de 2017 d’inici de procediment de 

revisió d’actes nuls de ple dret de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm.  4338994, de quota  1.006,18 euros, per la 

transmissió de data 18 d’octubre de 2016 de la finca situada al Camí Ral. 

 

La sentència és desfavorable als interessos municipals, en la mesura que declara nul el 

decret en virtut del qual es va inadmetre a tràmit la sol·licitud d’inici de procediment de 

revisió d’actes nuls de ple dret de la liquidació tributària citada. 

 

L’òrgan jurisdiccional motiva que en el present cas no esqueia inadmetre a tràmit la 

petició instada per la contribuent d’acord amb l’article 217.3 de la Llei general tributària 

(concebut per als supòsits en què l’acte discutit no és ferm en via administrativa; o la 

sol·licitud no es basi en cap de les causes de nul·litat de l’article 217.1, o bé manqui 

manifestament de fonament), ja que no s’havia produït cap dels supòsits previstos en dit 

precepte. 

 

En conseqüència, el Jutjat anul·la el decret impugnat i ordena la retroacció de les 

actuacions, de tal manera que l’Ajuntament admeti a tràmit la petició de la contribuent i 

disposi la tramitació de l’expedient GT 747/2017, d’acord amb les actuacions 

especificades a l’article 217.4 de la Llei general tributària, les quals inclouen la necessitat 
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de sol·licitar un dictamen previ a la Comissió Jurídica Assessora, així com la concessió 

d’un tràmit d’audiència a la persona interessada. 

 

En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 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 16 de juliol de 2018 del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs 

contenciós administratiu núm. 375/2017-A, interposat per la senyora J.B.A.  contra el 

decret núm. 6827/2017, de 19 de juliol, en virtut del qual es va inadmetre a tràmit la 

sol·licitud presentada en data 24 de maig de 2017 d’inici de procediment de revisió 

d’actes nuls de ple dret de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm.  4338994, de quota  1.006,18 euros, per la 

transmissió de data 18 d’octubre de 2016 de la finca situada al Camí Ral de Mataró. 

 

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

 

 Admetre a tràmit la sol·licitud presentada en data 24 de maig de 2017 d’inici de 

procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de la liquidació de l’impost sobre 

l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm.  4338994, 

de quota  1.006,18 euros, per la transmissió de data 18 d’octubre de 2016 de la 

finca situada al Camí Ral de Mataró (expedient GT 747/2017). 

 

Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat i a la persona interessada”. 

 

Es donen per assabentats 
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DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DE DATA 19 D’ABRIL DE 

2018 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA VA DICTAR 

SENTÈNCIA EN VIRTUT DE LA QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 113/2017, INTERPOSAT PER VODAFONE ESPAÑA, SA 

CONTRA L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PELS APROFITAMENTS ESPECIALS, CONSTITUÏTS 

EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA A FAVOR D’EMPRESES 

EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“En data 19 d’abril de 2018 la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència en virtut de la qual 

desestima el recurs contenciós administratiu núm. 113/2017, interposat per la mercantil  

VODAFONE ESPAÑA, SA  contra l’acord plenari de data 22 de desembre de 2016 

d’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització 

privativa o pels aprofitaments especials, constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via 

pública a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. 

 

La sentència és favorable als interessos municipals i declara l’ordenança fiscal ajustada a 

dret. 

 

En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 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 19 d’abril de 2018 de la 

Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 

113/2017, interposat per la mercantil  VODAFONE ESPAÑA, SA  contra l’acord plenari 

de data 22 de desembre de 2016 d’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal 
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reguladora de la taxa per la utilització privativa o pels aprofitaments especials, 

constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d’empreses explotadores de 

serveis de telefonia mòbil. 

 

Segon.- Comunicar la present resolució al Tribunal”. 

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació- 

 

DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 22 DE JUNY DE 

2018, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 16 DE 

BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

296/2016 A2 INTERPOSAT PEL SR. M.M.G. CONTRA L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“En data 23 de maig de 2016, per Decret núm. 3821/2016, la regidora delegada de Via 

Pública, Equipaments i Espais Públics, resolgué la desestimació de les al·legacions 

presentades per M.M.G., en relació a l’expedient SA02005124, en matèria d’infracció a 

la normativa de trànsit. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 296/2016-A2 pel 

Jutjat Contenciós Administratiu 16 de Barcelona. 

 

En data 22 de juny de 2018, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 20/06/2018, es dictà sentència núm. 259/2018 que resol: 

“Estimar el recurso contencioso administrativo número 296/2016, interpuesto por 
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M.M.G., contra Ajuntament de Mataró, dejando sin efecto con todos los efectos 

inherentes la resolución recurrida de 13 de junio de 2016 y sin costas.” 

 

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 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern, 

 

 

PROPOSO: 

 

PRIMER.- Donar compliment al contingut de la sentència de 22 de juny de 2018, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 16 de Barcelona, en relació 

al recurs contenciós administratiu 296/2016-A2 contra la resolució 

formulada per Decret núm. 3821/2016 de 23 de maig, de la Regidora 

delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics. 

 

SEGON.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal 

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 


