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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 9/2021 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 9 D’ABRIL  
DE 2021. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores, del dia 9 d’abril  
de dos mil vint-i-u, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament, 
prèvia convocatòria realitzada al efecte en els termes legalment establerts, els 
membres integrants de la Junta de Govern Local que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del 
senyor Alcalde, i assistits per mi, el Secretari Gral Accidental. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde    Sr. Antonio Balmón Arévalo 
 
 
Primer Tinent d'Alcalde  Sr. Antonio Martínez Flor 
 
 
Tinents i Tinentes d'Alcalde  Sr. Claudio Carmona Vargas 
    Sr. Sergio Fernández Mesa 
    Sra. Rocío García Pérez 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
 
Secretari Accidental Gral.  Sr. Jesús Chacón Murillo 
Interventora Accidental             Sra. Josefina Gonzalez Gonzalez 
 
 
 

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 
 

Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
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NO ASSISTEIXEN 
 
 

Tinents i Tinentes d'Alcalde  Sra. Emilia Briones Matamales 
    Sr. Ot García Ruiz 

 
 
 

III 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt vint-i-unè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019, 
de 17 d’octubre, només pel que respecta a la liquidació número 1017/2019, 
girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat Anònima, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana de la finca ubicada al carrer Francesc Moragas 38, 1r-1a. 
  

Revocar liquidació núm.  
1017/2019 de l’IIVTNU 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat en data 19 de gener de 2021 amb Registre General d’entrada 
número 1884 pel Sr. José Carlos Gutiérrez Egea amb NIF 28772586T, en nom i 
representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima amb CIF A48265169 mitjançant el 
qual sol·licita la revisió d’actes nul.ls de ple dret de la liquidació número 1017/2019 
d’un import de 2.797,20 euros, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca 
ubicada  al carrer Francesc Moragas, 38 esc 1 1er 1a, amb referència cadastral 
número 2782104DF2728B0002EB. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués adquirit fermesa, 
únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix instant la seva revisió 
mitjançant algun dels procediments especials establerts en els paràgrafs a), c) i d) de 
l’article 216 de l’esmentada norma. 
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Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei General 
Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per qualsevol motiu de 
legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 

- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
 

- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte dictat,  
 

- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem  determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 
 

-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del 
terreny onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, 
sinó pel manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 
59/2017. 
 

- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte 
passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament 
permeti apreciar-la: 

 
o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 

corresponents escriptures públiques. 
 

o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 

o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de 
manifest el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent 
improcedència de girar liquidació per l’IIVTNU.  

 
Vist que la interessada aporta còpia de l’Auto número 305/07 de data 27 de 
novembre de 2007 dictat en el procediment d’Execució Hipotecaria número 235/2007 
Secció 2, pel Jutjat de Primera Instància número 4 de Cornellà, on consta que l’import 
d’adjudicació de l’immoble que ens ocupa va ser de 139.577,90 euros. 
 
Vist també que la interessada aporta còpia de l’escriptura de transmissió de 
l’immoble de data 22 de desembre de 2017, amb protocol núm. 3498 del senyor 
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Alberto Garvayo Estefanía,  Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on 
consta que l’import de transmissió va ser de 74.800 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de octubre de 
2019, es va aprovar la relació número 61/2019 en la qual està inclosa la liquidació 
d’IIVTNU número 1017/2019 girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima  per la referida transmissió, i que li va ser notificada en data 28 d’ 
octubre de 2019. 
 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser publicada al 
BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat inconstitucional i nul en els 
supòsits en què sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor 
dels terrenys, cal determinar que en el present cas existeixen indicis probatoris 
suficients per a estimar que amb la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest 
increment. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de 
octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número número 1017/2019 
d’un import 2.797,20 euros, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada al 
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carrer Francesc Moragas, 38 esc 1 1er 1a, amb referència cadastral número 
2782104DF2728B0002EB. 
 
Segon.- Retornar a la societat societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat 
Anònima l’import de 2.797,20 euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a 
la liquidació d’IIVTNU número 1017/2019. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida  
efectuada en l’any 2017 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca 
ubicada al carrer Francesc Moragas, 38 esc 1 1er 1a per inexistència d’increment de 
valor dels terrenys. 
 
Quart.- Atorgar al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en nom i representació de la 
societat Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Societat Anònima un termini de 15 dies d’audiència a l’expedient, 
comptats des de l’ endemà de la notificació del present acord perquè pugui formular 
les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus drets. Transcorregut aquest 
termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta proposta de resolució 
esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en 
nom i representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada 
per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima, pel seu coneixement i 
efectes.  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-dosè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019, 
de 17 d’octubre, només pel que respecta a la liquidació número 1869/2019, 
girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat Anònima, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana de la finca ubicada al carrer de la Begònia núm. 2, 4t-3a. 
  

Revocar liquidació núm.  
1869/2019 de l’IIVTNU 
 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat en data 2 de febrer de 2021 amb Registre General d’entrada 
número 3555 pel Sr. José Carlos Gutiérrez Egea amb NIF 28772586T, en nom i 
representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima amb CIF A48265169 mitjançant el 
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qual sol·licita la revisió d’actes nul.ls de ple dret de la liquidació número 1869/2019 
d’un import de 1.345,27 euros, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca 
ubicada  al carrer de la Begònia, 2 Esc.1 4t 3a, amb referència cadastral número 
3296214DF2739E0020YA. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués adquirit fermesa, 
únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix instant la seva revisió 
mitjançant algun dels procediments especials establerts en els paràgrafs a), c) i d) de 
l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei General 
Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per qualsevol motiu de 
legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 

- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
 

- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 
dictat,  
 

- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem  determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 
 
-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del 

terreny onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, 
sinó pel manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 
59/2017. 
 

- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte 
passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament 
permeti apreciar-la: 

 
o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 

corresponents escriptures públiques. 
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o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 

o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de 
manifest el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent 
improcedència de girar liquidació per l’IIVTNU.  

 
Vist també que la interessada aporta còpia de l’escriptura d’adquisició de l’immoble 
de data 20 de desembre de 2012, amb protocol núm. 2352 del senyor Miguel Zozaya 
Lascurain,  Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on consta que l’import 
d’adquisició va ser de 202.321 euros. 
 
Vist també que la interessada aporta còpia de l’escriptura de transmissió de 
l’immoble de data 14 de febrer de 2019, amb protocol núm. 302 del senyor Jose 
Marqueño Ellacuria,  Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on consta que 
l’import de transmissió va ser de 58.477,84 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de octubre de 
2019, es va aprovar la relació número 61/2019 en la qual està inclosa la liquidació 
d’IIVTNU número 1869/2019 girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima  per la referida transmissió, i que li va ser notificada en data 28 d’ 
octubre de 2019. 
 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser publicada al 
BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat inconstitucional i nul en els 
supòsits en què sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor 
dels terrenys, cal determinar que en el present cas existeixen indicis probatoris 
suficients per a estimar que amb la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest 
increment. 
  
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
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va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de 
octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número número 1869/2019 
d’un import de 1.345,27 euros, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada al 
carrer de la Begònia, 2 Esc.1 4t 3a, amb referència cadastral número 
3296214DF2739E0020YA. 
 
Segon.- Retornar a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat Anònima 
l’import de  1.345,27 euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a la 
liquidació d’IIVTNU número 1869/2019. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida  
efectuada en l’any 2019 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca 
ubicada al carrer de la Begònia, 2 Esc.1 4t 3a per inexistència d’increment de valor 
dels terrenys. 
 
Quart.- Atorgar al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en nom i representació de la 
societat Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Societat Anònima un termini de 15 dies d’audiència a l’expedient, 
comptats des de l’ endemà de la notificació del present acord perquè pugui formular 
les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus drets. Transcorregut aquest 
termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta proposta de resolució 
esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en 
nom i representació de la societat Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada 
per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima, pel seu coneixement i 
efectes.  

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-tresè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019, 
de 17 d’octubre, només pel que respecta a la liquidació número 1871/2019, 
girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat Anònima, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana de la finca ubicada a la Carretera d’Esplugues núm. 186, 
2n-1a. 
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Revocar liquidació núm.  
1871/2019 de l’IIVTNU. 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat en data 2 de febrer de 2021 amb Registre General d’entrada 
número 3554 pel Sr. José Carlos Gutiérrez Egea amb NIF 28772586T, en nom i 
representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima amb CIF A48265169 mitjançant el 
qual sol·licita la revisió d’actes nul.ls de ple dret de la liquidació número 1871/2019 
d’un import de 2.506,13 euros, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca 
ubicada a la Carretera d’Esplugues, número 186 esc. 1, 2n. 1a, amb referència 
cadastral número 2898111DF2729H0005UW. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués adquirit fermesa, 
únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix instant la seva revisió 
mitjançant algun dels procediments especials establerts en els paràgrafs a), c) i d) de 
l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei General 
Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per qualsevol motiu de 
legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 

- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
 

- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 
dictat,  
 

- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 
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-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del 
terreny onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, 
sinó pel manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 
59/2017. 

 
- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte 

passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament 
permeti apreciar-la: 

 
o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 

corresponents escriptures públiques. 
 
o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 
o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de 

manifest el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent 
improcedència de girar liquidació per l’IIVTNU.  

 
Vist que la interessada aporta còpia del Decret d’ Adjudicació dictat en el 
procediment d’Execució Hipotecària número 37/2010, pel Jutjat de Primera Instància 
número 4 de Cornellà, on consta que l’import d’adjudicació de l’immoble que ens 
ocupa va ser de 144.618,66 euros. 
 
Vist també que la interessada aporta còpia de l’escriptura de transmissió de 
l’immoble de data 14 de febrer de 2019, amb protocol núm. 300 del senyor José 
Marqueño Ellacuria,  Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on consta que 
l’import de transmissió va ser de 67.755,66 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de octubre de 
2019, es va aprovar la relació número 61/2019 en la qual està inclosa la liquidació 
d’IIVTNU número 1871/2019 girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima  per la referida transmissió, i que li va ser notificada en data 28 d’ 
octubre de 2019. 
 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser publicada al 
BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat inconstitucional i nul en els 
supòsits en què sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor 
dels terrenys, cal determinar que en el present cas existeixen indicis probatoris 
suficients per a estimar que amb la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest 
increment. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
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manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de 
octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número  1871/2019 d’un 
import de 2.506,13 euros, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada a la 
Carretera d’Esplugues, número 186 esc.  1, 2n. 1a, amb referència cadastral número 
2898111DF2729H0005UW. 
 
Segon.- Retornar a la societat societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat 
Anònima l’import de  2.506,13 euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a 
la liquidació d’IIVTNU número 1871/2019. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida  
efectuada en l’any 2019 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca 
ubicada a la Carretera d’Esplugues, número 186 esc.  1, 2n. 1a per inexistència 
d’increment de valor dels terrenys. 
 
Quart.-  Atorgar al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en nom i representació de la 
societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Societat Anònima un termini de 15 dies d’audiència a l’expedient, 
comptats des de l’ endemà de la notificació del present acord perquè pugui formular 
les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus drets. Transcorregut aquest 
termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta proposta de resolució 
esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en 
nom i representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada 
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per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima, pel seu coneixement i 
efectes.  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-quatrè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 
4010/2019, de 17 d’octubre, només pel que respecta a la liquidació número 
1872/2019, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat 
Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana de la finca ubicada a l’Avinguda Sant Ildefons núm. 5, 
9è-6a. 
 

Revocar liquidació núm.  
1872/2019 de l’IIVTNU. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat en data 2 de febrer de 2021 amb Registre General d’entrada 
número 3556 pel Sr. José Carlos Gutiérrez Egea amb NIF 28772586T, en nom i 
representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima amb CIF A48265169 mitjançant el 
qual sol·licita la revisió d’actes nul.ls de ple dret de la liquidació número 1872/2019 
d’un import de 1.366,48 euros, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca 
ubicada a l’Avinguda de Sant Ildefons, número 5 esc.1, 9è 6a, amb referència 
cadastral número 3300903DF2830A0077LU. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués adquirit fermesa, 
únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix instant la seva revisió 
mitjançant algun dels procediments especials establerts en els paràgrafs a), c) i d) de 
l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei General 
Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per qualsevol motiu de 
legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 

- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
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- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 
dictat,  
 

- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 

 
 -  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del 

terreny onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, 
sinó pel manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 
59/2017. 
 

- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte 
passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament 
permeti apreciar-la: 

 
o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 

corresponents escriptures públiques. 
 

o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 

o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de 
manifest el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent 
improcedència de girar liquidació per l’IIVTNU.  
 

Vist que la interessada aporta còpia de l’escriptura de Dació  amb protocol número 
1005, on consta que l’import d’adjudicació de l’immoble que ens ocupa va ser de 
92.568,45 euros. 
 
Vist també que la interessada aporta còpia de l’escriptura de transmissió de 
l’immoble de data 27 de febrer de 2019, amb protocol núm. 396 del senyor José 
Marqueño Ellacuria, Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on consta que 
l’import de transmissió va ser de 49.799,86 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de octubre de 
2019, es va aprovar la relació número 61/2019 en la qual està inclosa la liquidació 
d’IIVTNU número 1872/2019 girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima per la referida transmissió, i que li va ser notificada en data 28 d’ 
octubre de 2019. 
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Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser publicada al 
BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat inconstitucional i nul en els 
supòsits en què sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor 
dels terrenys, cal determinar que en el present cas existeixen indicis probatoris 
suficients per a estimar que amb la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest 
increment. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de 
octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número  1872/2019 d’un 
import de 1.366,48 euros, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada a la 
a l’Avinguda de Sant Ildefons, número 5 esc.1, 9è 6a, amb referència cadastral 
número 3300903DF2830A0077LU. 
  
Segon.- Retornar a la societat societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat 
Anònima l’import de  1.366,48 euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a 
la liquidació d’IIVTNU número 1872/2019. 
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Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida  
efectuada en l’any 2019 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca 
ubicada a l’Avinguda de Sant Ildefons, número 5 esc.1, 9è 6a per inexistència 
d’increment de valor dels terrenys. 
 
Quart.- Atorgar al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en nom i representació de la 
societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Societat Anònima un termini de 15 dies d’audiència a l’expedient, 
comptats des de l’ endemà de la notificació del present acord perquè pugui formular 
les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus drets. Transcorregut aquest 
termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta proposta de resolució 
esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en 
nom i representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada 
per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima, pel seu coneixement i 
efectes.  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-cinquè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 
4010/2019, de 17 d’octubre, només pel que respecta a la liquidació número 
1893/2018, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat 
Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana de la finca ubicada a l’Avinguda Sant Ildefons núm. 
20, 6è-4a. 
  

Revocar liquidació núm.  
1893/2019 de l’IIVTNU. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat en data 25 de gener de 2021 amb Registre General d’entrada 
número 2452 pel Sr. José Carlos Gutiérrez Egea amb NIF 28772586T, en nom i 
representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima amb CIF A48265169 mitjançant el 
qual sol·licita la revisió d’actes nul.ls de ple dret de la liquidació número 1893/2018 
d’un import de 2.883,81 euros, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca 
ubicada a l’Avinguda de Sant Ildefons, número 20 esc.1, 16è 4a, amb referència 
cadastral número 3296234DF2739E0097RZ. 
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Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués adquirit fermesa, 
únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix instant la seva revisió 
mitjançant algun dels procediments especials establerts en els paràgrafs a), c) i d) de 
l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei General 
Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per qualsevol motiu de 
legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 

- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
 

- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 
dictat,  
 

- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 
 

-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del 
terreny onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, 
sinó pel manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 
59/2017. 

 
- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte 

passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament 
permeti apreciar-la: 

 
o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 

corresponents escriptures públiques. 
 

o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 

o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de 
manifest el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent 
improcedència de girar liquidació per l’IIVTNU.  
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Vist que la interessada aporta còpia de manament del procediment d’execució 
hipotecària 251/2006 Secció B, on consta que l’import d’adjudicació de l’immoble que 
ens ocupa va ser de 145.707,39 euros. 
 
Vist també que la interessada aporta còpia de l’escriptura de transmissió de 
l’immoble de data 25 de maig de 2018, amb protocol núm. 1361 del senyor José 
Vicente Galdón Garrido, Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on consta 
que l’import de transmissió va ser de 78.500 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de octubre de 
2019, es va aprovar la relació número 61/2019 en la qual està inclosa la liquidació 
d’IIVTNU número 1893/2018 girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima  per la referida transmissió, i que li va ser notificada en data 28 d’ 
octubre de 2019. 
 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser publicada al 
BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat inconstitucional i nul en els 
supòsits en què sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor 
dels terrenys, cal determinar que en el present cas existeixen indicis probatoris 
suficients per a estimar que amb la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest 
increment. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
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Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de 
octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número  1893/2018 d’un 
import de 2.883,81 euros, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada a la 
a l’Avinguda de Sant Ildefons, número 20 esc.1, 16è 4a, amb referència cadastral 
número 3296234DF2739E0097RZ. 
 
Segon.- Retornar a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat Anònima 
l’import de  2.883,81 euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a la 
liquidació d’IIVTNU número 1893/2018. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida  
efectuada en l’any 2018 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca 
ubicada a l’Avinguda de Sant Ildefons, número 20 esc.1, 16è 4a per inexistència 
d’increment de valor dels terrenys. 
 
Quart.-  Atorgar al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en nom i representació de la 
societat Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Societat Anònima un termini de 15 dies d’audiència a l’expedient, 
comptats des de l’ endemà de la notificació del present acord perquè pugui formular 
les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus drets. Transcorregut aquest 
termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta proposta de resolució 
esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en 
nom i representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada 
per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima, pel seu coneixement i 
efectes.  

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-sisè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019, 
de 17 d’octubre, només pel que respecta a la liquidació número 1853/2019, 
girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat Anònima, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana de la finca ubicada a l’Avinguda República Argentina 
núm. 60, 8è-8a. 
  

Revocar liquidació núm.  
1853/2019 de l’IIVTNU. 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
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Vist l’escrit presentat en data 2 de febrer de 2021 amb Registre General d’entrada 
número 3553 pel Sr. José Carlos Gutiérrez Egea amb NIF 28772586T, en nom i 
representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima amb CIF A48265169 mitjançant el 
qual sol·licita la revisió d’actes nul.ls de ple dret de la liquidació número 1853/2019 
d’un import de 3.311,32 euros, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca 
ubicada a l’Avinguda República Argentina, número 60, esc.1, 8è 8a, amb referència 
cadastral número 3595501DF2739F0071RP. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués adquirit fermesa, 
únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix instant la seva revisió 
mitjançant algun dels procediments especials establerts en els paràgrafs a), c) i d) de 
l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei General 
Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per qualsevol motiu de 
legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats: 

 
- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  

 
- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 

dictat,  
 

- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem  determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 
 

-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del 
terreny onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, 
sinó pel manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 
59/2017. 
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- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte 
passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament 
permeti apreciar-la: 

 
o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 

corresponents escriptures públiques. 
 

o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 

o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de 
manifest el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent 
improcedència de girar liquidació per l’IIVTNU.  

 
Vist que la interessada aporta còpia de Decret del procediment d’execució hipotecària 
número 1540/15-4 del Jutjat de Primera Instància número 4 de Cornellà, on consta 
que l’import d’adjudicació de l’immoble que ens ocupa va ser de 129.259,20 euros. 
 
Vist també que la interessada aporta còpia de l’escriptura de transmissió de 
l’immoble de data 24 de gener de 2019, amb protocol núm. 313 del senyor Joan 
Rúbies Mallol,  Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on consta que 
l’import de transmissió va ser de 32.559,44 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de octubre de 
2019, es va aprovar la relació número 61/2019 en la qual està inclosa la liquidació 
d’IIVTNU número 1853/2019 girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima  per la referida transmissió, i que li va ser notificada en data 28 d’ 
octubre de 2019. 
 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser publicada al 
BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat inconstitucional i nul en els 
supòsits en què sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor 
dels terrenys, cal determinar que en el present cas existeixen indicis probatoris 
suficients per a estimar que amb la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest 
increment. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
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Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de 
octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número  1853/2019 d’un 
import de 3.311,32  euros, girada a la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Societat Anònima, corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada a 
l’Avinguda República Argentina, número 60, esc.1, 8è 8a, amb referència cadastral 
número 3595501DF2739F0071RP. 
  
Segon.- Retornar a la societat societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Societat 
Anònima l’import de  3.311,32  euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a 
la liquidació d’IIVTNU número 1853/2019. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida  
efectuada en l’any 2019 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca 
ubicada a l’Avinguda República Argentina, número 60, esc.1, 8è 8a, per inexistència 
d’increment de valor dels terrenys. 
 
Quart.-  Atorgar al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en nom i representació de la 
societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Societat Anònima un termini de 15 dies d’audiència a l’expedient, 
comptats des de l’ endemà de la notificació del present acord perquè pugui formular 
les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus drets. Transcorregut aquest 
termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta proposta de resolució 
esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en 
nom i representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada 
per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societat Anònima, pel seu coneixement i 
efectes.  
 

... 
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Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-setè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019, 
de 17 d’octubre, només pel que respecta a la liquidació número 1870/2019, 
girada a la societat Gescat Vivendes en Comercialització SL corresponent a 
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana de 
la finca ubicada al carrer Fivaller núm. 28, 1r-1a 
  

Revocar liquidació núm.  
1870/2019 de l’IIVTNU. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat en data 1 de febrer de 2021 amb Registre General d’entrada 
número 3336 pel Sr. José Carlos Gutiérrez Egea amb NIF 28772586T, en nom i 
representació de la societat  Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per 
Gescat Vivendes en Comercialització S.L. mitjançant el qual sol·licita la revisió d’actes 
nul.ls de ple dret de la liquidació número 1870/2019 d’un import de 2.509,13 euros, 
corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada  al carrer Fivaller, 
número 28 esc.1 1er 1a, amb referència cadastral número 2783816DF2728D0002WG. 
 
Vist que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT) determina que quan l’acte d’aplicació dels tributs hagués adquirit fermesa, 
únicament es podrà sol·licitar la devolució del mateix instant la seva revisió 
mitjançant algun dels procediments especials establerts en els paràgrafs a), c) i d) de 
l’article 216 de l’esmentada norma. 
 
Vist que tant de l’Exposició de Motius com del propi articulat de la Llei General 
Tributària se’n desprèn que no es pot acudir a la revocació per qualsevol motiu de 
legalitat, sinó exclusivament pels que taxativament s’enumeren a l’article 219.1 LGT. 
 
Vist que l’esmentat article 219.1 LGT determina que l’Administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats: 
 

- quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,  
 

- quan circumstàncies sobrevingudes manifestin la improcedència de l’acte 
dictat,  
 

- o quan s’hagi produït indefensió als interessats. 
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Atès que la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional declara nul.ls els arts. 
107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, encara que únicament en la mesura que sotmeten 
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Vist que la sentència núm. 1163/2018 i la sentència 1248/2018 de 17 de juliol del 
Tribunal Suprem  determinen importants precisions respecte a la interpretació del 
contingut de la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, destacant-se, entre 
d’altres aspectes, que: 

 
-  correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de valor del 

terreny onerosament transmès, no només pel contingut de l’article 105.1 LGT, 
sinó pel manifestat pel Ple del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 
59/2017. 

 
- Per a acreditar la inexistència de plusvàlua gravada per l’IIVTNU, el subjecte 

passiu podrà oferir qualsevol principi de prova que almenys indiciàriament 
permeti apreciar-la: 
 

o Diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, atenent a les 
corresponents escriptures públiques. 
 

o Prova pericial que confirmi aquells indicis. 
 

o Utilitzar qualsevol altre mitjà probatori ex article 106.1 LGT que posi de 
manifest el decrement del valor del terreny transmès i la consegüent 
improcedència de girar liquidació per l’IIVTNU.  

 
Vist que la interessada aporta còpia de compravenda de la vivenda amb número de 
protocol 20122 de data 14 de desembre de 2012, on consta que l’import de l’immoble 
que ens ocupa va ser de 110.309,86 euros. 
 
Vist també que la interessada aporta còpia de l’escriptura de transmissió de 
l’immoble de data 14 de febrer de 2019, amb protocol núm. 299 del senyor José 
Marqueño Ellacuria,  Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, on consta que 
l’import de transmissió va ser de 63.423,66 euros. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de octubre de 
2019, es va aprovar la relació número 61/2019 en la qual està inclosa la liquidació 
d’IIVTNU número 1870/2019 girada a la societat Gescat Vivendes en Comercialització 
S.L. per la referida transmissió, i que li va ser notificada en data 23 d’ octubre de 
2019. 
 
Vist que la sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional va ser publicada al 
BOE de data 15 de juny de 2017, i l’IIVTNU va ser declarat inconstitucional i nul en els 
supòsits en què sotmeten a tributació situacions inexpressives d’increment de valor 
dels terrenys, cal determinar que en el present cas existeixen indicis probatoris 
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suficients per a estimar que amb la transmissió que ens ocupa no ha existit aquest 
increment. 
 
 Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4010/2019 de data 17 de 
octubre de 2019, només pel que respecta a la liquidació número número 1870/2019 
d’un import de 2.509,13 euros, girada a la societat Gescat Vivendes en 
Comercialització SL corresponent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, relativa a la transmissió a títol onerós de la finca ubicada al 
carrer Fivaller, número 28 esc.1 1er 1a, amb referència cadastral número 
2783816DF2728D0002WG. 
  
Segon.- Retornar a la societat societat Gescat Vivendes en Comercialització SL 
l’import de 2.509,13 euros euros en concepte d’ingressos deguts, corresponents a la 
liquidació d’IIVTNU número 1870/2019. 
 
Tercer.- Declarar la no subjecció a l’IIVTNU de la transmissió de la finca referida  
efectuada en l’any 2017 respecte a la transmissió del 100% de titularitat de la finca 
ubicada al carrer Fivaller, número 28 esc.1 1er 1a per inexistència d’increment de 
valor dels terrenys. 
 
Quart.-  Atorgar al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en nom i representació de la 
societat Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada per Gescat Vivendes en 
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Comercialització S.L. un termini de 15 dies d’audiència a l’expedient, comptats des de 
l’ endemà de la notificació del present acord perquè pugui formular les al·legacions 
que estimi adients en defensa dels seus drets. Transcorregut aquest termini, en cas 
que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta proposta de resolució esdevindrà 
definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució al Sr. José Carlos Gutiérrez Egea, en 
nom i representació de la societat Impuestalia Societat Limitada, societat autoritzada 
per Gescat Vivendes en Comercialització S.L, pel seu coneixement i efectes.  
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-vuitè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia núm. 2222/2018, de 
23 de maig, només pel que respecta a l’aprovació de la liquidació núm. 
000120-2018, girada a la senyora Carolina Castañeda Cadena en l’expedient 
regulador núm. 175/2017, en relació l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana de la finca ubicada al carrer Desmai 
núm. 7, 5è-4a. 
 

Revocar liquidació núm.  
120/2018 de l’IIVTNU. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist  d’ofici que s’ha detectat un error en el NIF de l’obligat tributari en l’expedient 
d’inspecció 175/2017 incoat per l’IIVTNU en relació a la transmissió de l’immoble 
ubicat a carrer del Desmai, 7, esc 1, 5è 4a d’aquesta ciutat, amb referència cadastral 
3393946DF2739C0026JX. 
 
Atès que en l’expedient d’inspecció núm. 175/2017 incoat a la Sra. Carolina 
Castañeda Cadena per la referida transmissió, i tramitat en disconformitat, consta 
girada la liquidació núm. 000120-2018 per import de 4.014,18 euros, en la qual figura 
com a NIF d’aquesta persona el núm. 52515084N. 
 
Atès que consultades les dades que figuren a l’Agència Tributària, el NIF 52515084N 
correspon al senyor José Manuel Gavilán Manzano i no a la senyora Carolina 
Castañeda Cadena. 
 
Vist que tant a la referida liquidació com al Decret de l’Alcaldia núm. 2222/18, de 
data 23 de maig de 2018, figura  també error consistent en la transcripció incorrecta 
del número d’identificació fiscal del subjecte passiu Carolina Castañeda Cadena com a 
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interessada en les actuacions inspectores desenvolupades en l’expedient regulador 
núm. 175/2017, ja que figura com a NIF el núm. 52515084N quan aquest NIF no 
correspon a aquesta persona. 
 
Vist que tant al Decret de l’Alcaldia núm. 2224/18, de data 23 de maig de 2018 dictat 
en l’expedient sancionador núm. 679/2017 incoat a Carolina Castañeda Cadena, pel 
qual se li va imposar una sanció de 2.589,68 euros per infracció tributària, com a la 
liquidació-rebut núm. 000187-2018 girada per tal concepte, figura incorrectament 
identificat el NIF de l’obligat tributari, en figurar el núm. 52515084N quan no és 
correcte, ja que correspon a una altra persona. 
 
Vist que les liquidacions núm. 000120-2018 i núm. 000187-2018 resten pendents de 
pagament a dates d’ara.  
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària, i les delegacions acordades per 
aquest Ajuntament en sessió plenària que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019. 
 
Atès també el que determina l’article 66 de la Llei General Tributària respecte al 
termini de prescripció del dret de l’Administració per a determinar el deute tributari 
mitjançant l’oportuna liquidació.  
 
Vist l’Informe emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia núm. 2222/18 de data 23 de maig de 
2018 només pel que respecta a l’aprovació de la liquidació núm. 000120-2018 per 
import de 4.014,18 euros, girada a la senyora Carolina Castañeda Cadena en 



 
 

 
 

 
              Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
                  Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 27

l’expedient regulador núm. 175/2017, en relació a l’impost per l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió en l’any 2013 del 100% de 
titularitat sobre l’immoble ubicat al carrer Desmai, 7, esc. 1, 5è 4a d’aquesta ciutat, 
amb referència cadastral 3393946DF2739C0026JX, pels motius i fonaments abans 
exposats. 
 
Segon.- Revocar, en conseqüència, el Decret de l’Alcaldia núm. 2224/18, de data 23 
de maig de 2018, mitjançant el qual en l’expedient sancionador núm. 679/2017 es va 
imposar a la senyora Carolina Castañeda Cadena una sanció per import de 2.589,68 
euros per infracció tributària respecte a la regularització de l’IIVTNU per la 
transmissió de l’immoble abans referida, girant-se la liquidació núm. 000187-2018.  
 
Tercer.- Anul·lar la liquidació núm. 000120-2018 per import de 4.014,18 euros girada 
a la senyora Carolina Castañeda Cadena per la regularització esmentada. 
 
Quart.- Anul·lar la liquidació-rebut núm. 000187-2018 per import de 2.589,68 euros, 
corresponent a la sanció tributària  esmentada. 
 
Cinquè.- Procedir a l’arxiu de l’expedient regulador  núm. 175/2017 i de l’expedient 
sancionador núm. 679/2017, ambdós incoats a la senyora Carolina Castañeda 
Cadena per la transmissió en l’any 2013 del 100% de titularitat sobre l’immoble 
ubicat al carrer Desmai, 7, esc. 1, 5è 4a d’aquesta ciutat, amb referència cadastral 
3393946DF2739C0026JX. 
 
Sisè.- Concedir a la senyora Carolina Castañeda Cadena i al senyor José Manuel 
Gavilán Manzano, un termini de 15 dies d’audiència a l’expedient, comptats des de 
l’endemà de la notificació del present acord, perquè  pugui formular  les al·legacions 
que estimi adients en defensa dels seus drets. Transcorregut aquest termini, en cas 
que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta proposta de resolució esdevindrà 
definitiva. 
 
Setè.- Notificar el present acord a la senyora Carolina Castañeda Cadena i al senyor 
José Manuel Gavilán Manzano, pel seu coneixement i efectes. 
 
 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-novè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia núm. 2743/2018, de 
25 de juny, només pel que respecta a l’aprovació de la liquidació núm. 
000067-2018, girada a la mercantil Majos Bar, SCP en l’expedient regulador 
núm. 91/2018, en relació a la taxa per la recollida de residus comercials i/o 
industrials per part de l’exercici 2014, 2015 i part de l’exercici 2016 de 
l’activitat exercida al carrer de Lluís Domènech i Muntaner núm. 6, local 4. 
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Revocar liquidació núm.  
67/2018 de l’IIVTNU. 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat amb RGE núm. 4159 de data 3 de febrer de 2021 pel Sr. Seddik 
Bou Thir amb NIE X6491644D, en representació del seu fill menor d’edat Salah Eddine 
Bouthir amb NIE Y6637105D, referint que ha d’haver un error les liquidacions que 
s’han girat a nom del seu fill i sol·licitant que siguin anul·lades. 
 
Atès que en l’expedient d’inspecció núm. 91/2018 incoat a la mercantil Majos Bar, 
SCP en relació a la taxa per la recollida de residus comercials i/o industrials per part 
de l’exercici 2014, 2015 i part de l’exercici 2016 per l’activitat exercida a c/ Lluís 
Doménech i Montaner, 6, esc. 6 Local 1, d’aquesta ciutat, i tramitat en 
disconformitat, consta girada la liquidació núm. 000067-2018 per import de 536,05 
euros, en la qual figura com a CIF d’aquesta mercantil el núm. Y6637105D. 
 
Vist que tant a la referida liquidació com al Decret de l’Alcaldia núm. 2743/18, de 
data 25 de juny de 2018, figura  també error consistent en la transcripció incorrecta 
del número d’identificació fiscal del subjecte passiu Majos Bar, SCP., com a interessat 
en les actuacions inspectores desenvolupades en l’expedient regulador núm. 91/2018, 
ja que figura com a CIF el núm. Y6637105D quan el CIF correcte de la referida 
mercantil és J66371055. 
 
Vist que tant al Decret de l’Alcaldia núm. 2745/18 de data 25 de juny de 2018 dictat 
en l’expedient sancionador núm. 150/2018 incoat a Majos Bar, SCP, pel qual se li va 
imposar una sanció de 239,20 euros per infracció tributària, com a la liquidació-rebut 
núm. 000110-2018 girada per tal concepte, figura incorrectament transcrit el CIF de 
l’obligat tributari, en figurar el núm. Y6637105D quan el correcte és J66371055. 
 
Vist que les liquidacions núm. 000067-2018 i núm. 000110-2018 resten pendents de 
pagament a dates d’ara.  
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació 
com a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà 
revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
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dels actes dictats en matèria de gestió tributària, i les delegacions acordades per 
aquest Ajuntament en sessió plenària que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019. 
 
Atès també el que determina l’article 66 de la Llei General Tributària respecte al 
termini de prescripció del dret de l’Administració per a determinar el deute tributari 
mitjançant l’oportuna liquidació.  
 
Vist l’Informe emès al respecte. 
  
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia núm. 2743/18 de data 25 de juny de 
2018 només pel que respecta a l’aprovació de la liquidació núm. 000067-2018 per 
import de 536,05 euros, girada a la mercantil Majos Bar, SCP en l’expedient regulador 
núm. 91/2018, en relació a la taxa per la recollida de residus comercials i/o industrials 
per part de l’exercici 2014, 2015 i part de l’exercici 2016, per l’activitat exercida a c/ 
Lluís Doménech i Montaner, 6, esc. 6 Local 4, d’aquesta ciutat, pels motius i 
fonaments abans exposats. 
 
Segon.- Revocar, en conseqüència, el Decret de l’Alcaldia núm. 2745/2018 de data 25 
de juny de 2018, mitjançant el qual en l’expedient sancionador núm. 150/2018 es va 
imposar a la mercantil Majos Bar, SCP una sanció per import de 239,20 euros per 
infracció tributària respecte a la regularització de la taxa per la recollida de residus 
comercials i/o industrials abans referida, girant-se la liquidació núm. 000110-2018. 
 
Tercer.- Anul·lar la liquidació núm. 000067-2018 per import de 536,05 euros girada a 
la mercantil Majos Bar, SCP per la regularització esmentada. 
 
Quart.- Anul·lar la liquidació-rebut núm. 000110-2018 per import de 239,20 euros, 
corresponent a la sanció tributària  esmentada. 
 
Cinquè.- Procedir a l’arxiu de l’expedient regulador  núm. 91/2018 i de l’expedient 
sancionador núm. 150/2018, ambdós incoats a la mercantil Majos Bar, SCP a la taxa 
per la recollida de residus comercials i/o industrials per part de l’exercici 2014, 
exercici 2015 i part de l’exercici 2016, per l’activitat exercida a c/ Lluís Doménech i 
Montaner, 6, esc. 6 Local 4, d’aquesta ciutat. 
 
Sisè.- Concedir a la mercantil Majos Bar, SCP i al senyor Sr. Seddik Bou Thir en 
representació del seu fill menor d’edat Salah Eddine Bouthir, un termini de 15 dies 
d’audiència a l’expedient, comptats des de l’endemà de la notificació del present 
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acord, perquè  pugui formular  les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus 
drets. Transcorregut aquest termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, 
aquesta proposta de resolució esdevindrà definitiva. 
 
Setè.- Notificar el present acord a la mercantil Majos Bar, SCP i al senyor Sr. Seddik 
Bou Thir en representació del seu fill menor d’edat Salah Eddine Bouthir, pel seu 
coneixement i efectes. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ 
 
Punt trentè.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el 
Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per als Cursos de 2020-2021 a 2023-
2024. 
 

Aprovar el conveni amb la  
UNED de Barcelona. 

 
Es llegeix la proposta la Tinenta d’Alcalde de l'Àrea d’Igualtat i Educació, que 
textualment diu: 
... 
 
Donat que en data 30 de juny de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre 
el Consorci Centre Associat a la UNED de Terrassa (ara Consorci Universitari Centre 
Associat de la UNED Província de Barcelona) i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i 
posteriorment succesives addendes van posar en marxa serveis i programes com ara 
la Universitat de la Gent Gran o l’Aula de la UNED a Cornellà de Llobregat, i 
actualment l’oferta acadèmica de la UNED a Cornellà de Llobregat a través de la seva 
Aula es concreta de la següent forma: Programa UNED Sènior/UGG, i Curs d’Accés 
Directe (CAD) per a Majors de 25 anys i 45 anys.   
 
Donat que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a través de la Memòria justificativa 
emesa per la Cap de l’àrea d’Educació, manifesta que aquest conveni suposa una 
oportunitat per a l’Ajuntament ja que compta amb un recurs/eina més per assolir 
l’objectiu del traspàs de coneixements als ciutadans i ciutadanes de Cornellà, i els 
col·lectius de la població de més de 25 anys, més de 45 anys i Gent Gran es 
beneficiaran dels avantatges que comporta disposar de l’oferta formativa de la UNED 
a la pròpia ciutat. 
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Donat també que paral·lelament l’Ajuntament de Cornellà disposa: D’una eina de 
promoció de l’aprenentatge per a un col·lectiu de la ciutat que si no fos per aquest 
recurs tindria una mancança per cobrir les seves demandes i necessitats de formació; 
i D’una xarxa de difusió important: els canals propis de la UNED. 
 
Atès que, com a conseqüència d’allò previs a la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del 
Sector Públic, de 1 d’octubre, els convenis no poden ser de durada indefinida. 
 
Vist que l’objecte d’aquest conveni no té cap caràcter contractual, ja que mitjançant 
aquest conveni, les dues administracions busquen assolir un objectiu comú (el foment 
del consum de l’educació i cultura entre la ciutadania) utilitzant uns mitjans i recursos 
d’una i d’altra administració per l’exercici de competències pròpies d’ambdues. 
 
Vist que en base a l’art. 50 de la Llei 40/2015, es justifica la realització d’aquest 
conveni ja que ambdues parts comparteixen uns objectius comuns i hi ha una 
distribució de tasques posant a disposició de la ciutadania una oferta formativa per a 
un ampli col·lectiu, als quals ambdós volen fer arribar a un preu ajustat. 
 
Atès que la Cap de l’àrea d’Educació ha incorporat a l’expedient la preceptiva 
Memòria Justificativa en que proposa la signatura del conveni entre el Consorci 
Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, amb un import de 37.876€ per al desenvolupament de tota 
l’activitat acadèmica del curs 2020-2021. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019. 
Atès que es compleix amb l’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de Bases del 
Règim Local, 2 d’abril en relació a les competències municipals.  
 
Vist que la Cap de l’àrea d’Educació i el Cap d’Educació i Política Social han incorporat 
a l’expedient la preceptiva Memòria Justificativa i Informe administratiu, 
respectivament. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 18 
de juliol, la Presidenta de la Comissió Informativa de Polítiques  Socials i 
Comunitàries, a proposta de la Regidora delegada de l’Àrea d’Igualtat i Educació, una 
vegada dictaminat per la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents,   
 

ACORDS 
  
Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consorci 
Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona i l’Ajuntament de 
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Cornellà de Llobregat, per als Cursos 2020-21 a 2023-24, i facultar al Sr. Antonio 
Balmón Arévalo, Alcalde President de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a la 
seva formalització, mitjançant la subscripció del document, el text literal del qual 
figura al final del present acord.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-set mil vuit-cents setanta-sis euros 
(37.876 euros) en concepte de participació al finançament del desenvolupament de 
tota l’activitat acadèmica del curs 2020-21 a càrrec a la partida pressupostària 0200 
3260D 4670000 – TRANSFERENCIA AL C.A./U.N.E.D. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni pel seu 
coneixement i efectes.  
  
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica Municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017.    
   
 
CONVENI ENTRE EL  CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT A  LA UNED DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA I L'EXCEL.LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT PELS CURSOS 2020/21 A 2023/24 
 
 
A Barcelona, 2021 
 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, el Sr. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífic de la UNED, en virtut del 
nomenament com a tal, dut a terme mitjançant Reial Decret 1438/2018 de 7 de 
desembre, d’acord amb la Disposició Addicional 1ª de la Llei Orgànica, de 21 de 
desembre, de Universitats i en relació a l’art 20.2 del mateix cos legal, tanmateix 
d’acord amb els Estatuts de la UNED aprovats per Reial Decret 1239/2011 de 8 de 
setembre; assistit per la Secretària del Consorci, Sra. Montserrat Gaja i Rodríguez, als 
efectes de donar fe dels actes i acord atorgant-se al Centre, d’acord amb allò 
establert a l’art 32.a) de ROFCA del Centre Asociat. 
 
I d’una altra part, el Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde President de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, que actua en nom i representació de l’esmentat 
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Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53.1ª) del text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i facultat per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data __________ i assistit per la senyora Carmen Alonso Higuera, Secretària 
General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, als efectes de fe pública previstos 
per l’article 3.2 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, que dóna fe de l’acte. 
 
 
EXPOSEN 
 
Que el Centre Associat a la UNED de Terrassa va ser creat per acord de la Junta de 
Govern de la UNED de 13 de juliol de 1990.  
 
Que, en data 28 de setembre de 1990, la UNED i l'Ajuntament de Terrassa (aquest 
últim en virtut de l'acord adoptat pel Ple municipal en data 27 de setembre de 1990) 
van subscriure un conveni en el qual es van establir les bases per a la posada en 
marxa del Centre Associat i per a la creació del patronat que havia de donar-li 
cobertura. 
 
Que el Centre Associat a la UNED de Terrassa i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
van subscriure el 26 d’octubre de 1993 el conveni de creació a Cornellà de Llobregat 
d’un subcentre de zona depenent del Centre Associat a la UNED de Terrassa. 
 
Que en la renovació del conveni per el curs 2005/06, signat el 15 de novembre de 
2005, es va posar en marxa el projecte de la Universitat de la Gent Gran 
 
Que en document de l’11 de maig de 2012, la UNED i l’Ajuntament de Terrassa 
acorden modificar el conveni del Consorci Centre Associat a la UNED de Terrassa a fi 
d’incorporar-hi els ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de 
Gramenet, així com establir un nou marc estatutari que s’adeqüés als nous Estatuts 
de la UNED i a l’ampliació del Consorci. 
 
Que com a conseqüència de la modificació enunciada en el punt anterior, canvia la 
denominació Consorci Centre Associat a la UNED de Terrassa per la denominació de 
Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona, amb 
domicili social a l’Avinguda Rio de Janeiro, 56-58 de Barcelona. 
 
Atès que, com a conseqüència d’allò previst a la Llei 40/2015 de 1 d’octubre, els 
convenis no poden ser de durada indefinida. 
 
ACORDEN 
 
1.  L’Aula de la UNED a Cornellà de Llobregat és una part integral del  Centre Associat 
a la UNED de la Província de Barcelona i, com a tal, està subjecta a la seva normativa 
tant administrativa com acadèmica. 
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2. L'Aula de la UNED a Cornellà de Llobregat està ubicada al Centre Cultural García 
Nieto, situat en el carrer  Mossèn  Andreu,  núm. 15  de  Cornellà de  Llobregat. 
Qualsevol canvi que pogués afectar aquesta ubicació, serà prèviament comunicat a la 
Direcció del Centre, per tal que, en el cas que la nova ubicació reuneixi les condicions 
adequades, ho sotmeti a l'aprovació de la Junta Rectora. En cas de denúncia del 
conveni per part de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, aquest mantindrà l'ús del 
local,  com  a mínim,  durant el temps que sigui necessari perquè tots els seus 
estudiants puguin acabar el curs iniciat. 
 
3.  Que, en el centre de Cornellà de Llobregat s’impartiran ensenyaments del Curs 
d’Accés Directe per Majors de 25 i 45 anys, així com qualsevol altre ensenyament 
universitari reglat que imparteixi la UNED, o qualsevol altre proposta formativa que  
hagi  estat prèviament  sol•licitat per l'Ajuntament de  Cornellà de Llobregat, i que la 
Junta Rectora del Centre Associat consideri oportú. 
 
En el moment de signar aquest conveni l’Aula de Cornellà ofereix: 
 

 Curs d’Accés Directe per Majors de 25 i 45 anys 
 UNED Sènior 

 
El servei en el Curs d'Accés Directe per majors de 25 anys i de 45 anys en l'Aula de 
Cornellà es concreta en: 
 
 El servei presencial de cinc assignatures: Llengua espanyola, Comentari de text, 

Llengua estrangera: Anglès, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les 
ciències socials. 

 El servei virtual en la resta d’assignatures que conformen aquest programa i 
 El servei de gravacions en totes les assignatures que ofereix el Consorci  

 
El programa UNED Sènior per aquest curs 2020-2021 s’estructura en dos 
quadrimestres amb 10 assignatures  en el primer quadrimestre i 9 assignatures  en el 
segon quadrimestre. Totes les assignatures són de 30 hores. 
 
La proposta formativa es formalitza anualment. 
 
 
4. La Direcció del Centre determinarà el format en què s'haurà de donar aquest servei  
així com la seva estructura de professorat, que s'establirà  d'acord amb els criteris  
establerts per a aquest fi per la Junta Rectora del Centre Associat. 
 
5. La Direcció del Centre Associat designarà, d'acord amb l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, a un coordinador de l'Aula, per tal de facilitar les gestions acadèmiques 
que s'hagin de realitzar per al millor funcionament del mateix. 
 
6. Per al normal funcionament d'aquesta Aula, ha de comptar amb els serveis de: 
 
- Biblioteca 



 
 

 
 

 
              Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
                  Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 35

- Aula d'estudi 
- Servei d'atenció a l'estudiant 
- Espai d’informàtica 
 
7. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat assumeix el suport administratiu de 
l'activitat de la Seu de la UNED en la seva ciutat. Comunicarà a la Secretaria del 
Consorci les persones assignades per aquesta funció i es reserva la potestat de 
canviar-les. Si fos així, ho notificarà degudament. 
 
8.  El Centre Associat donarà el suport centralitzat necessari per al bon funcionament 
de l'Aula,   tant   de   l'àrea   acadèmica,   com   de   la   tècnica   i   de   
l'administrativa, comprometent, en els seus pressupostos, la consignació anual 
necessària mentre sigui vigent el present conveni. 
 
9.  L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat transferirà al Consorci Universitari Centre 
Associat a la UNED de la província de Barcelona, la quantitat de 37.876€ per al 
desenvolupament de tota l'activitat acadèmica del curs 2020-2021 amb càrrec a la 
partida pressupostària 0200 3260D 4670000-TRANSFERENCIA AL C.A. / U.N.E.D. del 
present pressupost del 2021. 
 
10. L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat inclourà en els seus successius 
pressupostos anuals, una partida amb una dotació pressupostària que,  en el cas de 
no produir-se canvis en la programació acadèmica i si cap de les dues parts proposa 
algun canvi, s'entendrà  que  és  la mateixa  que  s'especifica al punt anterior. 
 
11. El Consorci inclourà en el seu pressupost, durant la vigència del conveni o de les 
seves pròrrogues, una partida necessària per assumir les despeses de l’Aula de 
Cornellà de Llobregat,  així com la quantitat que l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat ha d’aportar al mateix. 
 
12.- L’aportació econòmica que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha de fer al 
pressupost del Consorci es farà efectiva en un únic pagament per Curs. 
L’incompliment d’aquesta clàusula serà motiu de resolució del conveni. 
 
13.  La vigència d’aquest conveni serà de quatre anys, des de la data de la seva 
signatura. Transcorregut el període de vigència del conveni aquest podrà ser objecte 
de pròrroga fins a un màxim de quatre anys més, la qual cosa requerirà un acord 
exprés de les parts dins dels límits que preveu l’art 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre 
del Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
14. La denúncia d'aquest conveni podrà ser realitzada per qualsevol de les parts, i 
haurà de ser notificada formalment amb sis mesos d'antelació. En conseqüència, 
efectuada la denúncia, ambdues parts seguiran obligades a complir tots els 
compromisos fins el compliment del termini. 
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15. L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat estarà representat en la Junta Rectora del 
Centre Associat, com a membre de caràcter consultiu i deliberant, pel seu Alcalde, o 
aquella persona en qui delegui. 
 
16. L' incompliment de qualsevol de les condicions establertes en el Conveni per una 
de les parts facultarà l'altra per resoldre-ho. La part perjudicada ha de comunicar a 
l'altra tant el fet que suposa, segons la seva opinió, l' incompliment, com la seva 
intenció de resoldre el Conveni si persisteix en la seva actitud, amb una antelació 
mínima d'un mes. Durant aquest temps, queda en suspens el Conveni i la part 
incomplidora pot esmenar el fet denunciat. Transcorregut el termini d'un mes sense 
que s'hagi esmenat la causa que va donar lloc a la denúncia, el Conveni quedarà 
resolt de forma automàtica. 
 
Les parts no seran responsables per l'incompliment, total o parcial, de les obligacions 
que resultin del Conveni quan això es degui a cas fortuït o força major. En aquests 
casos, el Conveni podria quedar en suspens pel període al que el cas fortuït o la força 
major objectius obliguessin. Si aquest període excedeix dels sis mesos, el Conveni 
quedaria automàticament acabat. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del 
conveni han de ser resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de 
Seguiment. En cas contrari, es poden sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
17. Es constitueix una comissió paritària de seguiment que estarà integrada per una 
persona designada per cadascuna de les parts. Aquesta comissió farà el seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i els compromisos adquirits pels signants, 
i es reunirà a petició de qualsevol de les parts per resoldre els problemes 
d’interpretacions i compliment que puguin plantejar-se respecte el conveni. 
 
18. Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i 
la interpretació del present conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si es 
produeix, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb el que disposa 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de col•laboració per 
quadruplicat i a un sol efecte, al lloc i a la data indicats a l'encapçalament. 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
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amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES   
 
Urgent primer.- Aprovar el text i la subscripció del conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i la Fundació per la Formació i l’Estudi Paco Puerto per a 
la formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores 
ocupades.  
 

Aprovar el conveni amb la  
fundació Paco Puerto per la  
formació professional. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques 
Mediambientals i Comunitàries , que textualment diu: 
... 
 
Atès que l’objecte del conveni és establir les bases de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat i la Fundació Paco Puerto, en el desenvolupament de la 
programació d’accions formatives que aquesta darrera executa en el marc de l’Ordre 
TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions públiques destinades al finançament de programes de 
formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que 
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 8086 - 
publicat el 16 de Març 2020).  
 
Atès que aquesta Fundació és una institució sense ànim de lucre, la missió de la qual  
consisteix a millorar les oportunitats de desenvolupament de les persones mitjançant 
projectes de formació ocupacional, i es compromet a acceptar la impartició gratuïta 
d’aquestes formacions per a les persones ateses en el marc del l’execució dels 
projecte i serveis per la inserció laboral que es desenvolupen des d’aquest 
Ajuntament, consensuant els terminis i els criteris de selecció i realització amb aquest.  
 
Donat que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha vingut realitzant projectes i 
programes destinats a disminuir el gran nombre de persones que es troben en 
l’actualitat sense feina a la nostra població, i el projecte es una eina, per tal de 
facilitar la ocupabilitat i/o les competències professionals dels participants basat en la 
creació d’un escenari de col·laboració entre les parts per tal de poder derivar aquelles 
persones en situació d’atur que es valori poden millorar la seva ocupabilitat de forma 
substancial iniciant un període de formació per la ocupació, i es compromet a la 
derivació de persones ateses als diferents projectes i serveis que es presten des del 
departament de Polítiques d’Ocupació, al seguiment de la impartició de la formació 
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de les persones derivades i a donar a conèixer les accions formatives a l’equip tècnic 
del departament i a les persones usuàries de la Borsa de Treball de l’Ajuntament.  
 
Atès que les parts signants veuen la necessitat de conveniar aquesta oferta formativa 
en el marc d’una col·laboració público-privada, responent així a la necessitat d’oferir 
noves ofertes de formació que millorin la ocupabilitat i/o les competències 
professionals, així de millora de l’eficiència de la gestió pública i la facilitació de posar 
a disposició de la ciutadania els mitjans i serveis públics i contribuint a la realització 
d’activitats d’utilitat publica  
 
Vist que el conveni no inclou cap aportació econòmica en forma de subvenció o altres 
formes de prestació econòmica per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Vist que la Fundació Paco Puerto assumeix atenent a les seves pròpies fonts de 
finançament els possibles costos derivats de l’acció objecte del present conveni.  
 
Vist que es compleix, doncs, amb la legislació d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, les aportacions financeres que és comprometen no són 
superiors a les despeses derivades de l’execució del conveni i les parts signants tenen 
capacitat per finançar-les durant la vigència del Conveni.  
 
Donat que les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual, tal com determina l’article 47.1 de la LRJSP. 
 
Donat que el conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 
 
Vista la Memòria Justificativa del Cap de Gestió de Polítiques d’Ocupació i l’Informe 
del Cap Administratiu d’Educació, Família, Polítiques Socials, Ocupació i Salut Pública.  
 
Vist que es donen raons d’urgència de l’expedient. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, la Presidenta de la Comissió Informativa a 
proposta del regidor delegat de Polítiques Comunitàries, una vegada dictaminat per 
la Comissió, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents, 
  

 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà i la Fundació per a la Formació i l’Estudi PACO PUERTO per a la formació 
professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, i facultar al 
senyor Sergio Gómez Márquez, regidor delegat de Polítiques Comunitàries, adscrit a 
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l’Àrea de Polítiques Mediambientals i Comuntàries, per a la seva formalització, 
mitjançant la subscripció del document, el text literal del qual figura al final del 
present acord. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica Municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa de 
Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT I 
LA FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L'ESTUDI PACO PUERTO PER A LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ PER A PERSONES TREBALLADORES OCUPADES 
 
 
 
A Cornellà de Llobregat, a __ de __ de 2021 
 
 
REUNITS 
 
 
D'una part, el Sr. SERGIO GOMEZ MARQUEZ com a regidor delegat de Polítiques 
Comunitàries, que actua en representació de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT (d'ara endavant, l'AJUNTAMENT) en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 
2021/842 de data 3 de març, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 11 de març de 2021, facultat per a aquest acte per l'acord adoptat per 
la Junta de Govern Local en sessió de data ___________, assistit per la Secretària 
General de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Sra. Carmen Alonso Higuera, a 
l'efecte de fe pública establerts per l'article 3.2 del Reial decret 128/2018 de 16 de 
març, que dóna fe. 
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D'una altra part, el Sr. VÍCTOR BADIA PICART, amb DNI núm. 46239803M, actuant en 
nom i representació de FUNDACIÓ PER LA FORMACIÓ I L’ESTUDI PACO PUERTO, 
entitat amb seu a Barcelona, Via Laietana, 16, 8a planta  i proveïda de N.I.F. 
G61676128 (d'ara endavant, FUNDACIÓ PACO PUERTO o FUNDACIÓ indistintament), 
que intervé en la seva qualitat de Cap de Recursos d'aquesta facultat per a aquest 
acte en virtut de l’escriptura de poders protocol n.34 de data 04/01/2008 davant el 
notari Jose Ramon Mallol Tova. 
 
En endavant, l'AJUNTAMENT i FUNDACIÓ podran ser denominats conjunta i 
indistintament com les PARTS i de manera individual com la PART. 
 
Els compareixents es reconeixen la capacitat jurídica necessària per a subscriure el 
present Conveni i, en virtut d'això, 
 
 
EXPOSEN 
 
 
Primer.- Que el departament de Polítiques d'Ocupació de l'AJUNTAMENT té, entre 
altres finalitats la gestió de les polítiques actives d'ocupació de Cornellà de Llobregat 
mitjançant la intermediació laboral, l'orientació i formació dels aturats i treballadors, 
i el foment de l'ocupació estable i de qualitat. 
 
Aquestes funcions es desenvoluparan tant mitjançant accions pròpies com a través de 
la cooperació i acords amb altres administracions públiques i entitats públiques i 
privades. 
 
Segon.- Que FUNDACIÓ PACO PUERTO desenvolupa accions formatives 
subvencionades que són d’interès de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al 
desenvolupament de la formació que es valori oportuna per a la millora d ela 
ocupabilitat de les persones usuàries de la Borsa de Treball de l’Ajuntament.  
 
Tercer.- Que FUNDACIÓ PACO PUERTO vol comptar amb la col·laboració de 
l'AJUNTAMENT en l'àrea d'Ocupació per a fomentar la participació de persones 
desocupades o que vulguin millorar la seva ocupabilitat en projectes d'innovació 
social per a l'ocupació. 
 
Quart.- Que les PARTS estan fermament compromeses amb la inserció laboral de les 
persones desocupades i millorant la seva formació, i consideren que la planificació i 
posada en pràctica de línies d'actuació conjunta repercuteixen favorablement en la 
consecució dels objectius lligats a aquest compromís i, conseqüentment, en el foment 
de l'activitat econòmica, la creació d'ocupació i la cohesió social. 
 
Cinquè.- Que donada la coincidència d'interessos, les PARTS signants acorden la 
subscripció del present Conveni de col·laboració conforme a les següents 
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CLÀUSULES 
 
 
PRIMERA.- Objecte del Conveni 
 
Pel present Conveni, les PARTS acorden col·laborar en el desenvolupament de la 
programació d’Accions formatives que FUNDACIÓ PACO PUERTO executa en el marc 
de l’Ordre TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de programes 
de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que 
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya  (DOGC núm. 8086 - 
publicat el 16 de Març 2020). 
 
Per a això, les PARTS acorden la impartició gratuïta d’aquestes formacions per a les 
persones ateses en el marc del l’execució dels projecte i serveis per la inserció laboral 
que es desenvolupen des de l’AJUNTAMENT. 
 
Les PARTS treballaran de manera conjunta, destinant per a això els seus millors 
recursos i experiència, procurant una negociació conjunta i tractant de trobar 
sinergies en aquells costos o accions en què sigui possible. 
 
SEGONA.- Compromisos de les PARTS 
 
En virtut del present Conveni, l'AJUNTAMENT es compromet a:  
 
1. COMUNICAR a la FUNDACIÓ el conjunt de persones derivades per a la impartició 

de les formacions anteriorment citades.  
2. SEGUIMENT de la formació realitzada per les persones derivades, per tal 

d’acreditar la impartició efectiva de les hores exigides a cadascuna de les 
formacions.  

3. Donar a CONEIXER les dades i dates exactes de la formació a realitzar al conjunt 
de l’equip tècnic del departament de Polítiques d’Ocupació, així com a les 
persones inscrites a la Borsa de Treball de l’Ajuntament.  

 
Per part seva, FUNDACIÓ PACO PUERTO es compromet a: 
 
1. INCLOURE a les formacions objecte del present conveni a les persones derivades 

per part de l’AJUNTAMENT en el marc dels projectes i serveis d’inserció laboral 
que s’estiguin executant.  

2. Assegurar-se que l’acció formativa sigui donada d’ alta als sistemes 
informàtics/Bases de Dades corresponents  per tal de poder fer el seguiment de 
l’assistència de les persones que han de rebre la formació objecte del present 
conveni; per tal d’obtenir la corresponent certificació als efectes. 

3. Designar un referent tècnic que realitzi el seguiment de les persones derivades, 
per tal que pugui  comunicar qualsevol incidència als responsables tècnics dels 
projectes i serveis que es desenvolupen des de l’AJUNTAMENT.  
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TERCERA.- Finançament 
 
El present conveni no genera cap cost per l’AJUNTAMENT, ja que atenent els 
compromisos establerts ala Base SEGONA del present conveni es limiten a la derivació 
i seguiment de la formació que realitzen les persones derivades a la contrapart. Uns 
compromisos que formen part de les tasques habituals del personal adscrit al 
departament de polítiques d’Ocupació de l’AJUNTAMENT.  
 
La FUNDACIÓ PACO PUERTO gestionarà les formacions a les que es fa referència als 
compromisos establerts a la base SEGONA del present conveni mitjançant les vies de 
finançament habituals, sense que l’objecte del present conveni els generi cap cost 
addicional en la seva activitat ordinària..  
 
QUARTA.- Relació entre les parts 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat serà l’única interlocutora amb la FUNDACIÓ 
PACO PUERTO, als efectes d’implementació, seguiment i control d’actuacions de 
l’objecte del conveni. 
 
Al final de les mateixes la FUNDACIÓ PACO PUERTO haurà de presentar, els 
documents que acreditin la efectiva participació de les persones derivades a les 
accions formatives objectes del present conveni.  
 
CINQUENA.- Vigència 
 
Les PARTS pacten que el present Conveni entri en vigor des de la data de signatura 
que consta en l'encapçalament i estigui vigent fins transcorreguts dotze 12 mesos des 
de la formalització del present Conveni. 
 
SISENA.- Drets de propietat intel·lectual i industrial 
 
Tots aquells materials, productes, obres i, en definitiva, tot el que les PARTS aportin al 
desenvolupament del Projecte, que pertanyessin amb anterioritat a cadascuna 
d'elles, continuaran sent de la seva exclusiva propietat, sense que generi aquesta 
col·laboració cap dret en favor de l'altra PART. 
 
En cas d'obtenir algun producte o lliurable, fruit d'aquelles activitats que les PARTS 
dissenyin i desenvolupin conjuntament, arran del present Conveni, les PARTS seran 
conjuntament titulars propietàries de tots els resultats, podent donar-los el destí, 
difusió i publicació, total o parcial, que tinguin per convenient, en qualsevol mitjà i 
suport, inclosa Internet o qualsevol altra plataforma digital, i sense limitació temporal 
ni geogràfica. En qualsevol publicació o difusió sobre aquest tema s'esmentarà 
expressament la CONTRAPART, sempre després de la seva aprovació conforme al 
detallat en el present Conveni. 
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Les PARTS podran dur a terme l'explotació conjunta d'aquests productes sempre que 
aquestes així ho acordin de manera formal i escrita. 
 
La utilització de noms, marques, signes, logotips o altres distintius o identificacions de 
propietat de cadascuna de les PARTS, o per indicació d'aquestes, en cap cas 
s'entendrà com a llicència o cessió d'ús o constitució de cap dret a favor de l'altra 
PART sobre aquests béns. 
 
No obstant això, si per a l'execució del Conveni anés necessari l'atorgament d'una 
llicència d'ús dels elements subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial 
anteriorment esmentats, aquesta llicència solament s'entendrà concedida en la 
mesura i pel temps que estrictament resultin necessaris per a l'execució del Conveni. 
 
Les PARTS es garanteixen mútuament que el desenvolupament del Conveni no 
constitueix acció infractora de patent, signe distintiu, dret d'autor o qualssevol altres 
drets de propietat industrial o intel·lectual d'un tercer.  
 
Si alguna de les PARTS resultés denunciada per infringir drets de propietat industrial o 
intel·lectual de tercers a conseqüència del desenvolupament del Conveni, la PART que 
hagués generat la presumpta infracció quedarà obligada a fer-se càrrec de tots i 
cadascun dels costos que es produeixin per la defensa de la PART denunciada, així 
com de totes les quantitats que vingui obligada a pagar aquesta PART per tal motiu. 
Tot això, sense perjudici del dret que assisteix a l'esmentada PART a exercitar les 
accions legals que estimi convenients i a reclamar la corresponent indemnització pels 
danys i perjudicis que se li haguessin ocasionat per tal causa.  
 
L'exercici d'aquestes accions per la PART denunciada no suposa la seva renúncia al 
dret a instar la resolució del Conveni. 
 
En cap cas les PARTS seran responsables, directa ni subsidiàriament, de l'ús indegut 
que l'altra PART pugui fer d'aquests continguts o de la seva difusió sense els permisos 
legalment exigits fora de l'àmbit d'aquest Conveni. 
 
Les PARTS renuncien a l'explotació econòmica de qualssevol productes que es 
poguessin emetre en el marc del present Conveni, amb finalitats lucratius aliens al 
propòsit d'aquest.  
 
SETENA.- Difusió i presència Institucional 
 
Les PARTS es comprometen a la menció mitjançant nom i consideració de la 
CONTRAPART com a entitat col·laboradora en quants mitjans s'utilitzin per a la 
promoció i difusió de les formacions objecte del present conveni (programa de mà, 
web, publicitat en premsa o en altres mitjans, notes de premsa, rodes de premsa, 
documentació, etc.), així com en la memòria anual de cada PART, respectant en tot 
cas el logotip o les directrius d'imatge externa que s'indiquin per l'altra PART. 
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En tot el material imprès, així com en la difusió que es faci de les activitats derivades 
d'aquest Conveni, haurà de constar la col·laboració de les PARTS i figurar 
expressament els seus logotips en lloc destacat i visible.  
 
VUITENA.- Mitjans 
 
Tot personal propi, subcontractat o col·laborador, que les PARTS emprin en el 
desenvolupament de les activitats resultat de l'objecte d'aquest Conveni serà 
d'exclusiu compte i responsabilitat de cada PART, qui cuidarà de la situació legal 
d'aquest personal en tots els ordres, responent del compliment de les obligacions de 
caràcter laboral, civil, mercantil i fiscal que es derivin d'aquestes relacions, eximint 
expressament a la CONTRAPART de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de 
l'incompliment d'aquestes obligacions. 
 
NOVENA.- Exclusivitat 
 
La signatura del present Conveni no impedirà a les PARTS la celebració o execució 
d'acords i convenis amb altres entitats públiques o privades, siguin nacionals o 
estrangeres, orientats al compliment dels seus fins institucionals. 
 
DESENA. Protecció de dades de caràcter personal. 
 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018, i al que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en 
aquest sentit, exclusivament es podran tractar les dades personals facilitades per a la 
realització de les activitats objecte del present Conveni en els termes que en ell 
s’estableixen i d’acord amb les instruccions facilitades. 
 
ONZENA.- Notificacions 
 
Qualsevol notificació que les PARTS hagin de realitzar-se en relació amb el present 
Conveni haurà de fer-se per escrit i dirigir-se únicament a les persones i adreces 
següents: 
 
- Per a AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Atenció: Àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries 
Adreça: Edifici Municipal – Parc de Can Mercader (Ctra. d'Hospitalet, s/n) 
08940 – Cornellà de Llobregat 
Tècnica de referència: Patricia Sanchez Crespo 
 
- Per a FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L’ESTUDI PACO PUERTO 
Atenció: Fundació per la Formació i l’Estudi Paco Puerto 
Adreça: Via Laietana, 16, 8a planta (08003 – Barcelona) 
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Correu electrònic: haguilar@ccoo.cat  
Tècnic/a de referència: Hilario Aguilar Rodriguez 
 
Qualsevol modificació d'aquesta informació de contacte durant la vigència del 
Conveni haurà de ser comunicada fefaentment a l'altra PART, sense que el canvi 
vinculi a aquesta última fins a l'efectiva recepció de la referida comunicació. 
 
DOTZENA.- Modificacions 
 
Els termes del present Conveni de col·laboració podran ser modificats per escrit i de 
mutu acord entre les PARTS signants, mitjançant la subscripció a aquest efecte de la 
corresponent addenda a aquest.  
 
TRETZENA.- Cessió 
 
Aquest Conveni és personal entre les PARTS i no podrà ser cedit, totalment o 
parcialment, per cap d'elles sense el consentiment per escrit de la CONTRAPART. 
 
CATORZENA.- Resolució i incompliments 
 
El present Conveni s'extingirà pel compliment del seu objecte, per les causes generals 
establertes en la llei i per l'incompliment total o parcial de les obligacions contingudes 
en el present document per alguna de les PARTS.  
 
L’eventual incompliment de qualsevol de les condicions establertes en el Conveni per 
una de les parts facultarà l'altra per resoldre-ho. La part perjudicada ha de comunicar 
a l'altra tant el fet que suposa, segons la seva opinió, l'incompliment, com la seva 
intenció de resoldre el Conveni si persisteix en la seva actitud, amb una antelació 
mínima d'un mes. Durant aquest temps, queda en suspens el Conveni i la part 
incomplidora pot esmenar el fet denunciat. Transcorregut el termini d'un mes sense 
que s'hagi esmenat la causa que va donar lloc a la denúncia, el Conveni quedarà 
resolt de forma automàtica. 
 
Les parts no seran responsables per l'incompliment, total o parcial, de les obligacions 
que resultin del Conveni quan això es degui a cas fortuït o força major. En aquests 
casos, el Conveni podria quedar en suspens pel període al que el cas fortuït o la força 
major objectius obliguessin. Si aquest període excedeix dels sis mesos, el Conveni 
quedaria automàticament acabat. 
 
En cas de resolució del Conveni, les PARTS queden obligades al compliment dels seus 
respectius compromisos fins el dia en què aquella es produeixi.  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del 
conveni han de ser resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de 
Seguiment. En cas contrari, es poden sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
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QUINZENA.- Jurisdicció i competència 
 
El present Conveni té naturalesa i jurisdicció administrativa, considerant-se exclòs de 
l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic.  
 
Les PARTS resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir de l'execució i 
interpretació del present Conveni amb caràcter previ al seu sotmetiment, si es 
produeix, davant la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona, d'acord amb 
el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
SETZENA - Mecanismes de seguiment, vigilància i control 
 
Es constitueix una comissió paritària de seguiment que estarà integrada per una 
persona designada per cadascuna de les parts. Aquesta comissió farà el seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i els compromisos adquirits pels signants, 
i es reunirà a petició de qualsevol de les parts per resoldre els problemes 
d’interpretacions i compliment que puguin plantejar se respecte el conveni. 
 
I en prova de conformitat i acceptació amb els termes del present document, totes 
dues PARTS el signen, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data 
assenyalats en l'encapçalament. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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V 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les nou hores i quinze minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, el 
Secretari  Accidental, que ho certifico. 
 

 
 

 
Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció parcial de l’acta 
aprovada en la sessió de la Junta de Govern Local celebrada en data 16 d’abril de 2021, relativa als 
acords adoptats per delegació plenària, la qual ha estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la seva signatura electrònica 
 
 

  
 
 
 
 LA SECRETÀRIA GENERAL,  
 Carmen Alonso Higuera. 
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