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Alcalde President  
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Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Joan Grau Comas 
Sra. Judit Baraldés i Santamaria 
Sr. Jordi Barcons i Jimenez 

Regidor 
Regidor 
Regidora 
Regidora 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
Sr. Xavier Camarasa i Palomes 
Sra. Goretti Vila Fàbregas 
Sra. Montserrat Barea Padros 

Secretària interventora interina Sra. Olga Reig Marin 
 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 20 hores i 10 minuts de la data assenyalada es 
reuneixen, en primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la presidència de 
l’alcalde, i assistits per la Secretària de la Corporació, als efectes de celebrar sessió ordinària  amb el 
següent: 
 

1. Aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors. 
 

2. Decrets d’Alcaldia: donar compte i, si s’escau, ratificació. 
 

3. Seguiment d’acords. 
 

4. Pla Especial Cal Colomer: aprovació provisional. 

5. Proposta de les dues festes locals per a l’any 2015 

6. 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. 

7. Informacions de l’Àrea de Territori. 
 

8. Informacions de l’Àrea de Servei a les Persones. 
 

9. Informacions de l’Àrea Interna. 
 

10. Precs i preguntes 
 
El president excusa l’assistència del regidor senyor Ivan Garcia Fernandez 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 



 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
 Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 30 
d’abril de 2014, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que no es formulen reparaments al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 30 d’abril de 2014. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat dels assistents. 
 
2.-  DECRETS D’ALCALDIA: DONAR COMPTE I, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ. 

L’Alcaldia - Presidència, de conformitat amb allò que disposa l'article 42 del R.O.F., aprovat per Reial 
Decret  2568/1986,  de 18 de novembre,  dóna  compte al Ple  de  la  Corporació dels  decrets i 
resolucions adoptades, per tal que els/les Srs./Sres. regidors/res coneguin el desenvolupament de 
l'administració municipal, als efectes del control i fiscalització que preveu l'article 22.2.a), de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Els decrets i resolucions que es donen compte en aquesta acta comprenen del núm. 69/14 al 128/14 
ambdós inclosos. 
 
Seguidament es somet a ratificació el decret núm. 66 de relació de crèdits incobrables de l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària. 
 
L’Alcalde – President, el Sr. Jaume Serarols, exposa que es sotmet a votació la ratificació el decret de la 
relació de crèdit incobrables de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, que n’ostenta aquestes 
competències per delegació municipal; resolució en la que s’adjunta aquesta relació  i  que l’Alcalde-
President , especifica i concreta a grans trets, quins són aquests crèdits incobrables: 
 
“L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha tramés a aquest Ajuntament  les 
propostes adjuntes de declaració de crèdit incobrables:  
 
 Relació proposta núm. 14001: 
 
Expedients individuals de crèdits incobrables d’Elisa-Isabel Rodriguez-Valdes Alcaraz, que conté els 
documents originals  i l’historial de cadascun dels tràmits efectuats, amb la corresponent proposta de 
fallits originals (rebuts i liquidacions) de la totalitat de deutors inclosos en els expedients individuals 
esmentats, per un import total de 886,79 euros. 
 
 Relació proposta núm. 13002 (MANCOMUNITAT): 
 
Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 28 de febrer de 2014, que s’inicia i finalitza per Juan 
Garcia Albacete i conté els documents originals  i l’historial de cadascun dels tràmits efectuats, amb les 
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corresponents propostes de fallits originals (rebuts i liquidacions) de la totalitat de deutors inclosos en l’ 
expedient col·lectiu  esmentat, per un import total de 98,80 euros. 
 
 Relació proposta núm. 13002: 
 
Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 28 de febrer de 2014, que s’inicia amb Francisco 
Antequera Genobart i finalitza per Jose Serra Milan i que conté els documents originals  i l’historial de 
cadascun dels tràmits efectuats, amb les corresponents propostes de fallits originals (rebuts i liquidacions) 
de la totalitat de deutors inclosos en l’ expedient col·lectiu  esmentat, per deutes d’import acumulat per 
principal inferior a 100 euros  i per un import total de 492,59 euros. 
 
 Relació proposta núm. 13003: 
 
Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 28 de febrer de 2014,  que s’inicia amb Juan Francisco 
Cabanes Moraleja i finalitza per Ana Maria Sanchez Pantoja  i que conté els documents originals  i 
l’historial de cadascun dels tràmits efectuats, amb les corresponents propostes de fallits originals (rebuts i 
liquidacions) de la totalitat de deutors inclosos en l’ expedient col·lectiu  esmentat, per deutes d’import 
acumulat per principal entre els 100 i els 500 euros i per un import total de 1.738,01 euros. 
 
 Relació proposta núm. 13004: 
 
Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 28 de febrer de 2014, que s’inicia per M. Concepcion 
Ainaga Lategui i finalitza per Amparo Uson Alegre i que conté els documents originals  i l’historial de 
cadascun dels tràmits efectuats, amb les corresponents propostes de fallits originals (rebuts i liquidacions) 
de la totalitat de deutors inclosos en l’ expedient col·lectiu  esmentat, per deutes d’import acumulat per 
principal superior a 500 euros  i per un import total de 7.949,28 euros. 
 
Atès que en la tramitació dels expedients administratius de constrenyiment corresponents, efectuada per 
l’Organisme de Gestió Tributària, s’ha constatat el següent: 
 
1.- Es van practicar de forma reglamentaria les notificacions de les provisions de constrenyiment en els 
domicilis fiscals dels deutors. 
 
2.-  Es van publicar els anuncis al Butlletí Oficial de la Província, en els supòsits de notificacions amb 
resultats d’absents o desconeguts, en dos repartiments. 
 
3.-  De les indagacions efectuades per l’ORGT, no s’ha tingut coneixement de cap element rellevant que 
permeti el cobrament dels deutes. 
 
4.-  Els deutors indicats no consten com a subjectes passius de l’IBI, ni de l’IAE en cap padró fiscal de la 
província gestió per l’ORGT .´ 
 
5.- L’embargament de fons a  nivell provincial, intentat en diferents entitats bancàries ha resultat negatiu. 
 
6.-  L’embargament de salaris també ha resultat negatiu. 
 



Vist el què disposen els articles 61 i 62 de la Reglament general de recaptació,  
  
H E      R E S O L T 
 
Primer.- Aprovar les  propostes adjuntes de declaració de crèdit incobrable,  presentades per l’Organisme 
de Gestió Tributària: 
 
 Relació proposta núm. 14001: 
 
Expedients individuals de crèdits incobrables d’Elisa-Isabel Rodriguez-Valdes Alcaraz, que conté els 
documents originals  i l’historial de cadascun dels tràmits efectuats, amb la corresponent proposta de 
fallits originals (rebuts i liquidacions) de la totalitat de deutors inclosos en els expedients individuals 
esmentats, per un import total de 886,79 euros. 
 
 Relació proposta núm. 13002 (MANCOMUNITAT): 
 
Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 28 de febrer de 2014, que s’inicia i finalitza per Juan 
Garcia Albacete i conté els documents originals  i l’historial de cadascun dels tràmits efectuats, amb les 
corresponents propostes de fallits originals (rebuts i liquidacions) de la totalitat de deutors inclosos en l’ 
expedient col·lectiu  esmentat, per un import total de 98,80 euros. 
 
 Relació proposta núm. 13002: 
 
Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 28 de febrer de 2014, que s’inicia amb Francisco 
Antequera Genobart i finalitza per Jose Serra Milan i que conté els documents originals  i l’historial de 
cadascun dels tràmits efectuats, amb les corresponents propostes de fallits originals (rebuts i liquidacions) 
de la totalitat de deutors inclosos en l’ expedient col·lectiu  esmentat, per deutes d’import acumulat per 
principal inferior a 100 euros  i per un import total de 492,59 euros. 
 
 Relació proposta núm. 13003: 
 
Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 28 de febrer de 2014,  que s’inicia amb Juan Francisco 
Cabanes Moraleja i finalitza per Ana Maria Sanchez Pantoja  i que conté els documents originals  i 
l’historial de cadascun dels tràmits efectuats, amb les corresponents propostes de fallits originals (rebuts i 
liquidacions) de la totalitat de deutors inclosos en l’ expedient col·lectiu  esmentat, per deutes d’import 
acumulat per principal entre els 100 i els 500 euros i per un import total de 1.738,01 euros. 
 
 Relació proposta núm. 13004: 
 
Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de data 28 de febrer de 2014, que s’inicia per M. Concepcion 
Ainaga Lategui i finalitza per Amparo Uson Alegre i que conté els documents originals  i l’historial de 
cadascun dels tràmits efectuats, amb les corresponents propostes de fallits originals (rebuts i liquidacions) 
de la totalitat de deutors inclosos en l’ expedient col·lectiu  esmentat, per deutes d’import acumulat per 
principal superior a 500 euros  i per un import total de 7.949,28 euros. 
 
Segon.- Donar trasllat de la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària, per tal que  els 
esmentats crèdits siguin donats de baixa, d’acord amb el què disposa l’article 62 del Reglament general 
de recaptació.” 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 
Atesa la proposta anterior S’ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta d’acord transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat dels assistents. 
 
Seguidament, l’Alcalde-President proposa la inclusió com a punt sobrevingut de la següent proposta 
d’acord, degut a que en breu ha remès l’acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
per tal de poder concórrer en l’atorgament de compensacions econòmiques; proposta que a continuació 
es transcriu: 
 
“Vist el decret 69/2008, d’1 d’abril , de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favor 
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals. 

Vista la Resolució GRI/1573/2014, d’1 de juliol, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques 
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes per a l’exercici de 
2014. 

Vist que per acord plenari de data 15 de març de 2012 es van aprovar les remuneracions dels càrrecs 
electes d’aquesta corporació 

PROPOSO al Pla l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Concórrer a la convocatòria per a l’atorgament de compensacions econòmiques per a 
l’abonament de retribucions a determinats càrrecs electes per a l’exercici 2014 

Segon.- Determinar, d’acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, d’1 d’abril, que 
el càrrec electe local beneficiari de la compensació econòmica per a l’any 2014 serà el Sr. Jaume 
Serarols Beltran, Alcalde. President, amb una dedicació del 80%. 

Tercer.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals.” 

 
VOTACIÓ: La proposta d’ inclusió com a tema sobrevingut ha estat adoptat per unanimitat dels 
assistents. 
 

3.- SEGUIMENT D’ACORDS. 
 

Per l’alcaldia es fa un resum i seguiment dels acords adoptats en els darrers plens el resum dels quals és 
el següent:  
 

o Tramitació del Pla d’Autoprotecció de la Llar d’Infants municipal Rexics. 
 

o Tramitació a l’ Adhesió a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya 



o El pressupost municipal exercici 2014 està en la fase d’ exposició pública 

 
4.-   PLA ESPECIAL CAL COLOMER: APROVACIÓ PROVISIONAL 

El 1r Tinent d’Alcalde i Regidor d’urbanisme, el Sr. Joan Grau Comas,  exposa que la tramitació 
d’aquest  pla especial es presenta per part de l’interessat per tal d’arranjar la Masia de Cal Colomer, i que 
en aquest ple es sotmet a l’aprovació provisional,  

Comenta que la sol·licitud de tramitació de l’expedient de referència es presenta per RE per l’ interessat a 
setembre de 2013; alhora que exposa que, en l’actualitat consta en l’expedient,  els informes sectorials 
sol·licitats, excepte el dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura; i que 
tots ells són favorables. 

    “1. ANTECEDENTS DE FET 

Vist el projecte de Pla Especial Urbanístic presentat per Jaime Beriestain Jáuregui  i redactat per Juan 
Sainz de los Terreros Bustos, corresponent a la finca de Can Colomer d’aquest terme municipal, situada 
en sòl no urbanitzable, que estableix el marc de les accions a la mateixa finca. 

Vist que s’han sol·licitat els informes sectorials a : 

 -ACA (Agència Catalana de l’Aigua) 
 -IGC Institut Geològic de Catalunya 
 -Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura. 
 -Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 -Unitat d’Aplicació Polítiques de Paisatge. 
 -Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 27 de setembre de 2013 en sentit favorable a 
la seva aprovació inicial i fent constar que el Pla Especial presentat no resta sotmès avaluació ambiental 
segons l’informe dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

Vist l’informe de secretaria de data 03 d’octubre 2013, sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir. 

Vist que s’ha sotmès l’expedient al tràmit d’informació pública d’acord amb l’article 23.1.b) del Reglament  
de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, sense que s’hagin presentat 
al·legacions o suggeriments. 

Consten a l’expedient els següents informes dels organismes afectats: 

 -ACA (Agència Catalana de l’Aigua) 
-IGC Institut Geològic de Catalunya 
-Unitat d’Aplicació Polítiques de Paisatge 

 -Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental 
 -Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Tots ells tenen el caràcter de favorable a l’aprovació del Pla Especial amb recomanacions i 
consideracions, que han fet necessari la redacció d’un text refós. 

2. OBJECTE DEL PLA ESPECIAL 
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La proposta general consisteix en la recuperació de la finca de Can Colomer per tal que torni a tenir l’ús 
de residència lligada a l’activitat agrícola que tenia. Per això es dota la finca de les instal·lacions 
necessàries pel tipus d’explotació agrària que s’hi vol fer.  

Les actuacions que s’hi volen dur a terme es divideixen en tres grans grups: 

- Actuacions per la millora de les condicions d’habitabilitat de la masia 
- Reconstrucció i rehabilitació de les edificacions del nucli edificat de la masia 
- Actuacions lligades a la gestió i explotació agrària 
 
En la documentació aportada consta un estudi de viabilitat de l’explotació agrària. 

3. FONAMENTS DE DRET 

El procediment per a la tramitació del Pla Especial és el que preveu a l’article 85 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme 1/2010. 

De conformitat amb l’article 85 del mateix i l’ article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, 

PROPOSO: 

PRIMER. Aprovar provisionalment el text refós del Pla Especial Urbanístic presentat per Jaime Beriestain 
Jáuregui  i redactat per Juan Sainz de los Terreros Bustos, corresponent a la finca de Can Colomer 
d’aquest terme municipal, situada en sòl no urbanitzable, que estableix el marc de les accions a la 
mateixa finca, d’acord amb els informes tècnic i jurídic de l’Ajuntament, i els informes dels organismes 
afectats i tot tenint en compte les consideracions que es recomanen en els esmentats informes. 

SEGON.- Publicar el present acord a la pàgina web de l’Ajuntament. 

TERCER. Trametre certificat de l’acord, una còpia de l’expedient administratiu i dos exemplars del Pla 
Especial a la Comissió Territorial d’ Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.” 

Atesa la proposta anterior S’ACORDA: 
 

Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta d’acord transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat dels assistents. 
 
5.-   PROPOSTA DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015 

La 2n. Tinent d’Alcalde, Sra Judith Baraldés Santamaria, comenta que en l’any 2015 la festa de la Llum 
coincidirà en dissabte; en conseqüència, es proposa com a festes locals per a l’any 2015 els dies 23 de 
febrer i el dia 24 d’agost. 
 
“Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues 
tindran caràcter local. 
 



Atès que d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre,  les dues festes locals seran fixades per l’Ordre 
del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius. 
 
Vist que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha requerit a aquest 
Ajuntament, mitjançant escrit que ha tingut entrada el dia 6 de juny de 2014 (núm. 892), la proposta de les 
festes locals d’aquest municipi als efectes d’elaboració del calendari laboral 2015. 
 
Atesa l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a 
Catalunya per a l’any 2015. 
 
Tenint en compte que d’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol,  sobre regulació 
de la jornada de treball, jornades especials i descansos, l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple. 
 
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS  : 

 
Primer. Proposar els dies que s’indiquen a continuació com a festes locals del municipi de Fonollosa per 
a l’any 2015: 

• 23 de febrer 
• 24 d’agost 

 
Segon. Trametre el següent acord al Departament d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de 
Catalunya”. 
 
Atesa la proposta anterior S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar la proposta d’acord transcrita en la part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat dels assistents. 
 
6.-   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  

A continuació, l’Alcalde-President, el Sr. Jaume Serarols, procedeix a la lectura de la proposta i a 
l’explicació dels motius, de la proposta que es transcriu: 

“D I C T A M E N 

Aquest Ajuntament de   Fonollosa    va aprovar 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, per a l’exercici 2010 seguint el model proposat per la Diputació de Barcelona. 

Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de dita taxa en la 
Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme de Gestió Tributària. 
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Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les facultats 
delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant liquidacions en concepte de taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres 
d'interès general, corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança 
fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.  

Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia mòbil van interposar 
recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i 
contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents 
recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del Contenciós Administratiu 
número 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: 

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 del 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 al recurs contenciós administratiu 403/2010 que es segueix 
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 els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris. 

A C O R D S 

Primer.- Aplanar-se en el recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, interposats per les 
operadores de telefonia mòbil 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 als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben en 
tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 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 EXERCICI 

403/2010 Telefónica Móviles España S.A. 2010 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els procediments de 
referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

Atesa la proposta anterior S’ACORDA: 
 

Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta d’acord transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat dels assistents. 
 
7.- PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A CONCÓRRE, I DETERMINAR BENEFICIARI DE LA 
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER A 
L’ABONAMENT DE RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES EXERCICI 2014 

Aprovada per Unanimitat dels assistents la inclusió com a punt de l’ordre del dia sobrevingut, la proposta 
d’acord en el que es proposa aprovar concórrer i determinar el beneficiari de la convocatòria per a 
l’atorgament de compensacions econòmiques per a l’abonament de retribucions de determinats càrrecs 
electes per a l’exercici 2014, es procedeix a sotmetre la proposta d’acord a votació. 
 
Amb anterioritat a la votació, es procedeix a la lectura de la proposta d’acord per part de l’Alcalde-
President, així com explica al Ple, que els imports en l’atorgament de compensacions econòmiques, 
varien en funció dels número d’habitants del municipi, i especifica, en concret el percentatge que es 
percep en relació a les retribucions de l’Alcaldia en l’Ajuntament de Fonollosa. 
 
“Vist el decret 69/2008, d’1 d’abril , de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favor 
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals. 

Vista la Resolució GRI/1573/2014, d’1 de juliol, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques 
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes per a l’exercici de 
2014. 

Vist que per acord plenari de data 15 de març de 2012 es van aprovar les remuneracions dels càrrecs 
electes d’aquesta corporació 

PROPOSO al Pla l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Concórre a la convocatòria per a l’atorgament de compensacions econòmiques per a 
l’abonament de retribucions a determinats càrrecs electes per a l’exercici 2014 

Segon.- Determinar, d’acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, d’1 d’abril, que 
el càrrec electe local beneficiari de la compensació econòmica per a l’any 2014 serà el Sr. Jaume Serarls 
Beltran, Alcalde. President, amb una dedicació del 80%. 

Tercer.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals.” 

Atesa la proposta anterior S’ACORDA: 



 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta d’acord transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat dels assistents. 
 
8.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
La Sra. Montserrat Barea informa que l’empresa Tot Llar, condicionarà l’escola arreglant passadissos, i 
amb la col·locació de pladur, comentant que aquestes obres es començaran la setmana vinent i es 
finalitzarà a finals de juliol, especificant que es disposa de consignació pressupostària. 
 
La  Sra. Goretti Vila informa  que s’han editat els circuits turístics del municipi de Fonollosa; a 
establiments a rural; a entitats es distribuirà PDF; continua explicant que la intenció és d’anar ampliant 
aquestes rutes a altres nuclis del municipi 
 
El  Sr. Xavier Camarassa informa que  ha tingut entrada a l’ajuntament un informe sobre l’estalvi d’energia 
en aquest ajuntament en els comptadors de l’ajuntament.  Informa que de 50 Kilowats a 20 Kilowats, 
l’estavi és de 1400 euros l’any;  segueix informant que , es van donar de baixa perquè no s’utilitzaven, 
una línia de l’escola, així com també el fax de l’escola. 
 
El Sr. Camarassa continua exposant que hi ha molt poca cobertura al municipi. 
 
Seguidament el Regidor Xavier Camarassa informa sobre l’actuació de cablejat. Comenta que l’empresa  
Telefònica substituirà uns setanta pals de fusta per pals de formigó. 
 
Segueix comentant  que els veïns van sol·licitar a la referenciada empresa, van comentar que en principi 
no hi hauria problema. 
 
La regidora Judith Baraldés exposa que també s’hauria d’informar a les entitats, si els hi interessa. 
 
9.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES. 
 
El Senyor Eloi Hernàndez  informa dels següents assumptes: 
 

o Del casal d’estiu, informant que va començar el dia 25 de juny , i es portarà a terme fins  el dia 1 
d’agost, amb una mitjana de 20 – 30 nens. 

o Del servei que s’ha proporcionat fins a data d’avui el servei  de biblio- piscina. 
o De l’arranjament de la calefacció de l’escola; a costejar a parts proporcionals amb Aguilar i 

Rajadell 
 
L’Alcalde- President informa dels següents assumptes: 
 

o Que el proppassat 21 de juny es van obrir les piscines 
o De les taxes per a l’entrada de la piscina municipal, informant que són preus populars, mantenint 

els de l’any passat 
o De la data que es va procedir a l’obertura del bar de la piscina municipal, després de la primera 

licitació en el que va quedar deserta. 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 
10.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
La Sra. Judith Baraldés informa dels següents assumptes: 
 

o De que s’ha atorgat una subvenció per part de la Diputació per a la creació d’una nova pàgina 
web; de més fàcil consulta, i que compleix la normativa d’obligat compliment; a finals de juliol ja 
serà publicada. 

 
La Sra. Montserrat Barea informa dels següents assumptes: 
 

o De que demà finalitza el termini per a la presentació de sol·licituds per al concurs-oposició per 
una plaça de brigada municipal, i que en el termini d’un mes màxim es resoldrà el llistat de 
persones admeses i excloses 
 

o De que actualment  es disposa una persona desenvolupa serveis comunitat en la brigada 
 
11.-  PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen 
        
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 20,47 hores  i per que quedi 
constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la Secretària interina, 
CERTIFICO. 
 
Vist-i-plau      La Secretària interina,  
l’Alcalde  
 
 
 
 
Jaume Serarols i Beltran                                                                     Olga Reig Marin 
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