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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 30/2016 ACUSANT RECEPCIÓ DE LA FERMESA DE LA 
SENTÈNCIA DE DATA 10 DE JUNY DE 2016 I COMUNICANT-NE L’ESTAT D‘EXECUCIÓ 

 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sala contenciosa-administrativa, secció primera, 
mitjançant Decret de data 2 de setembre de 2016, notificat a aquest Ajuntament en data 6 de 
setembre de 2016,  ha declarat ferma la sentència de data 10 de juny de 2016, dictada en el 
recurs ordinari núm. 120/2016, interposat per “TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A” contra 
l‟Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la Taxa per a l‟aprofitament especial del domini 
públic local, a favor d‟empreses explotadores de serveis de subministraments d„interès general, 
publicada al BOP de data 29 de desembre de 2015, alhora que acordava que es portés a degut 
terme la sentència i se n‟acusés recepció del seu contingut. 
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats que tinc conferides per l‟article 53.1.k) de l‟LMRLC, 
 
 
RESOLC: 
 
 
Primer.- Acusar recepció de la sentència de data 10 de juny de 2016, dictada en el recurs 
ordinari núm. 120/2016, interposat per “TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A” contra 
l‟Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la Taxa per a l‟aprofitament especial del domini 
públic local, a favor d‟empreses explotadores de serveis de subministraments d„interès general, 
i donar-nos per assabentats del seu contingut de la sentència. 
 
Segon.- Comunicar al tribunal que mitjançant acord plenari de data 17 de maig de 2016, es va 
acordar modificar provisionalment l‟ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per 
aprofitament especial del domini púbic a favor d‟empreses explotadores de serveis de 
subministrament d‟interès general, adaptant-se literalment al text aprovat per la Diputació de 
Barcelona de data 28 de desembre de 2015, publicat en el BOP de data 30 de setembre de 
2015. 
 
Al no haver-se formulat al·legacions contra el text de la dita ordenança, fou aprovada 
definitivament, havent-se procedit a la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província 
de la que se n‟acompanya còpia. 
 
Tercer.- Publicar el present Decret al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Comunicar el present  Decret a la secció primera de la sala contenciosa-administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Cinquè.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri. 
 
 
Guardiola de Berguedà, a 15 de setembre de 2016 
 

L‟Alcalde,        
Josep Lara Tristante 


