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02/2016 

 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 17 DE MAIG DE 2016 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores i deu minuts del 
dia disset de maig de 2016, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Josep Lara Tristante, es 
constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió extraordinària en primera 
convocatòria. 
 
Assisteixen a l'acte els Regidors Sr. Boris Lapuerta i Coll, Sr. Marc Calmet i Calveras, Sra. 
Juana Freixa i Codina, Sra. Olga Saus i Marginet, Sr. Ferran Sayes i Jato i Sra. Anabel 
Franco i Santos.  
 
Actua  com a  Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.  
 

Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) del 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, el  Sr. Alcalde obre la sessió. 

 
 

1) ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENTS EN RELACIÓ 
LA IMPLANTACIÓ DE NOUS USOS ALS ARTICLES 104 I 167 

 
 
I.- En sessió plenària celebrada en data 15 de març de 2016, es va aprovar inicialment la 
modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic del municipi de 
Guardiola de Berguedà redactada pels serveis tècnics municipals, relativa a admetre l’ús 
esportiu en l’article 104 referent a la clau 1 (habitatge plurifamiliar entre mitgeres tipus I) i l’ús 
comercial, magatzem, restaurant i esportiu en l’article 167 referent als usos admesos a la clau 8 
(zona indústria entre mitgeres). 
 
II.- L’expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis inserits en el Butlletí 
Oficial de la Província de data 30 de març de 2016, en el diari “Punt Avui” del dia 21 de març de 
2016, al tauler d’edictes d’aquest ajuntament i a la plana web municipal, durant el termini d’un 
mes, finalitzant aquest el dia 30 d’abril de 2016, sense que es formulés cap  reclamació ni 
al·legació, segons consta en el certificat de la Secretària de la Corporació, obrant a l’expedient. 
 
Atès allò que s’estableix als articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la 
modernització del govern local.  
 
Es proposa a l'AJUNTAMENT PLE l'adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la proposta de modificació puntual de les normes 
subsidiàries de planejament urbanístic del municipi de Guardiola de Berguedà redactada pels 
serveis tècnics municipals, relativa a admetre l’ús esportiu en l’article 104 referent a la clau 1 
(habitatge plurifamiliar entre mitgeres tipus I) i l’ús comercial, magatzem, restaurant i esportiu 
en l’article 167 referent als usos admesos a la clau 8 (zona indústria entre mitgeres). 
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Segon.- Trametre l’expedient complet a l’òrgan autonòmic competent per tal que atorgui 
l’aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als Serveis Tècnics Municipals per al seu coneixement i efectes. 
 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb quatre vots a favor dels 
regidors de CIU i tres dels regidors de Junts per Guardiola. 
 
En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que es va aprovar inicialment la modificació de normes a 
l’anterior Ple, es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, durant el qual no es 
van formular al·legacions, ara es proposa l’aprovació provisional i un cop aprovat provisionalment 
s’enviarà a Urbanisme per la seva aprovació definitiva. 
 
 

2) ACORD D’APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, 
EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA DE LA TAXA 
PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS 
GENERAL  

Aquest Ajuntament de Guardiola de Berguedà, va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 29 de desembre de 2015, el Text Refós de les Ordenances Fiscals de 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per l’exercici 2016, incloent-hi tant les que havien sigut 
objecte de modificació com les que no. 

Entre elles hi havia l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès 
general, que havia sigut aprovada per l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per a l’exercici 
2011 i posteriors. 

Contra la mateixa les operadores de telefonia mòbil “VODAFONE ESPAÑA, S.A” i 
“TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A”, van interposar recursos contenciosos administratius 
que es segueixen davant la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Secció Primera, amb els núms. respectius 176/2016 i 120/2016. 

En el marc de diversos recursos contenciosos administratius interposats per les operadores de 
telefonia mòbil, contra liquidacions practicades a l’empara d’Ordenances similars a les 
aprovades per l’Ajuntament, el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha 
formulat qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat 
resolta mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 2012, 
Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el sentido de 
que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por la utilización y la 
explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o privada, o  por encima o por 
debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios 
de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos." 

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la Interlocutòria 
anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-57/11 y C-58/11) 
formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 
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1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad 
pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser 
propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.  

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los 
particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos 
incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener de 
2014,  ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin propietàries de les 
xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació. 

En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions presentades per 
l'Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem 
ha dictat un gran número de sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de 
l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet 
imposable i condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les 
xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de 
quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de 
l'Ordenança referent a la quantificació. 

Per totes, la Sentència el Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol expressament al 
respecte: 

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la 
representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia dictada, con 
fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección 
Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 271/2008, que se 
casa y anula. 

SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés general, del Ayuntamiento de Abrera, declarando, en 
relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con 
independencia de quien sea el titular de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del 
artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas 
o entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los 
suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 
del artículo 5. 

TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación ni 
sobre las devengadas en la instancia. 

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels 
Tribunals sentenciadors, resulta  procedent aplanar-se als recursos contenciosos administratius 
120/2016 i 176/2016, que es segueixen davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la 
decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat 
d'acatar-la.  

En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels següents 
acords, 
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Primer.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, interposats 
per les operadores de telefonia mòbil i “TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A” i “VODAFONE 
ESPAÑA, S.A” contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès 
general, aprovada per aquest Ajuntament per a l’exercici 2016, i que es troben en tramitació 
davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Primera, en els estrictes 
termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència transcrita a la 
part expositiva d’aquest acord:” 

Nº RECURS  RECURRENT 

120/2016 Telefónica Móviles España S.A. 

176/2016 Vodafone España S.A. 

 

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els 
procediments de referència, i al Servei d’Assistència Jurídica Local de la Direcció de Serveis 
Jurídics de la Diputació de Barcelona. 

 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb 4 vots a favor dels 
regidors de CIU i l’abstenció dels 3 regidors de Junts per Guardiola. 
 
El Sr. Alcalde informa que seguint les instruccions de serveis jurídics de Diputació, ens 
aplanem als recursos contenciosos, en compliment d’una sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de la Unió Europea, d’aquesta manera evitarem les costes.  
 
La Sra. Olga Saus demana que s’expliqui més detalladament perquè no ho acaben d’entendre. 
 
La Sra. Secretària, a requeriment del Sr. Alcalde explica que a la darrera modificació de les 
Ordenances Fiscals, i seguint la recomanació de la Diputació de Barcelona, es va fer la 
publicació íntegra de totes les Ordenances, entre elles la de la Telefonia mòbil; aquesta no 
havia sigut adaptada a la nova normativa sorgida arrel de la Sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de la Unió Europea, i per aquest motiu les Telefónica i Vodafone, quan van veure que 
s’havia tornat a publicar la mateixa ordenança, la van impugnar. 
 
Des de Diputació se’ns recomana que ens aplanem als recurs contenciosos i modifiquem 
l’ordenança, perquè inicialment quan es va aprovar aquesta ordenança anava dirigida a totes 
les operadores de telefonia mòbil, però el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, va 
dir que només es podia exigir a aquelles que eren propietàries de les xarxes, no a les altres, i 
és arrel d’això que es proposa l’aplanament als recursos interposats i la modificació de 
l’Ordenança. 
 
La Sra. Olga Saus demana informació respecte als Decrets d’Alcaldia 14/2016 i 15/2016 en 
que en el primer es contractava a uns advocats, i en el segon s’utilitzava els recursos de la 
Diputació.  
 
El Sr. Alcalde respon dient que inicialment es va fer la petició i com que faltaven pocs dies per 
comparèixer i Diputació no ens va donar resposta, es va recórrer a uns advocats particulars, i al 
moment que ens contesten serveis jurídics de Diputació, anul·lem la relació amb aquests 
advocats. 
 
La Sra. Olga Saus demana si aquests advocats han tingut cap cost per l’Ajuntament. 
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El Sr. Alcalde respon dient que no, que els advocats no, però que els procuradors sí que els 
haurem de pagar, perquè no els assumeix Diputació, i que aquesta mateixa situació en la que 
ens hem trobat nosaltres s’hi ha trobat molts ajuntaments. 
 
 
La Sra. Olga Saus demana que consti en acta que s’abstenen perquè no van tenir la informació 
sobre el tema quan van prendre la decisió, que van poder veure els papers però no van tenir la 
informació. 
 
 

3) PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL 
DEL DOMINI PUBLIC, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMETS D’INTERÈS GENERAL 

 
EL Text refós d ela Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La Publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 5 de la Llei 58/2006, de 17 de desembre 
General Tributària, ja que aquest jan de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 
Vistos els informes tècnics econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en les quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú els supòsits que originen la modificació de les tarifes. 
 
Vistos els informes de secretaria-intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general, que s’adapta literalment al text aprovat per la Diputació de 
Barcelona en data 28 de desembre de 2015, publicat en e Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) de data 30 de setembre de 2015. 
 
Segon.- De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1982, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprova pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del 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, l’acord provisional i l’ordenança fiscal aprovada estaran exposats al públic a 
la secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació del 
corresponent anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar 
l’expedient i prestar-hi les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats definitivament 
si en el dit període no se n’haguessin presentat d’al·legacions i/o reclamacions. 
 
Tercer.- PUBLICAR l’acord definitiu i el text de l’Ordenança modificada , en el Butlletí Oficial de 
la Província, la qual entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i regirà mentre no s’acordi la 
seva modificació o derogació. 
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Quart.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, l’acord de modificació de 
l’Ordenança, un cop s’hagi aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 
del Decret 95/1995, de 21 de febrer. 
 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb 4 vots a favor dels 
regidors de CIU i l’abstenció dels 3 regidors de Junts per Guardiola. 
 
El Sr. Alcalde informa que pel que s’ha explicat abans i seguint les recomanacions de 
Diputació, es modifica l’ordenança. 
 
 
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20:19 h, de tot el qual 
s’estén la present acta per mi la secretària que dono fe.  


