ACTA 6/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 25 DE MARÇ DE 2009
Assistents
Presidència:

Núria López i Rodríguez

Regidors:

Ferran Martínez i Ramos
Ramon Perearnau i Morera
Joan Rivera i López

Convidats:

Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla

Al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament
de Campdevànol, essent les 19:00 hores,
es reuneixen els membres de la Junta de
Govern a l’objecte de celebrar la sessió
ordinària, en primera convocatòria, sota
la presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López i Rodríguez, i l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.

Actua com a secretari habilitat el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, nomenat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya,.
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, la Presidència obre la sessió per a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia :
1.
2.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Informe Resolucions de l’Alcaldia:
SERVEIS ECONÒMICS
2.1.
Concessió gual. Expedient: h.2.3.4.4./15/09
2.2.
Resolucions
sobre
al·legacions
d’escombraries.
Expedient:
H.2.3.4.4./18/09
2.3.
Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./19/09
2.4.
Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./20/09
2.5.
Acord de bonificació de l’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./21/09
2.6.
Recurs de reposició de Vodafone Móbiles contra la liquidació de la taxa
de telefonia mòbil
2.7.
Recurs de reposició de Mas Móvil Telecom 3.0 SA contra la liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
2.8
Recurs de reposició de Cableuropa SAU contra la liquidació de la taxa
de telefonia mòbil
URBANISME I OBRES
2.9.
Avançament de la contractació i execució obra PUOSC 2008-2012
2.10
Imposició sanció per infracció urbanística obres C/ Batllia núm. 3. Exp.:
6.7/6/09
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2.11.

2.12.
2.13.

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
2.22.
2.23.
2.24.

3.

3.1.
3.2.
3.3.

Desestimació al·legacions acord imposició multa coercitiva per
incompliment ordre d’execució per reposició urbanització pública C/
Pompeu Fabra núm. 5.
Exp.: 6.7/24/08
CONTRACTACIÓ
Contractació del rènting amb opció de compra d’un centre d’impressió
Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica per a la
redacció “Projecte constructiu d’un mur d’endegament del marge esquerre riu
Freser entre el barri del Roser i la Colònia Molinou”. Exp.: 6.3.2/4/09

SUBVENCIONS
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per al Fons de
Cooperació Cultural Local
Sol·licitud de subvenció al Departament de Justícia per al funcionament
de l’agrupació de Jutjats de Pau
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per al Fons Municipal
d’Inversions en Béns Mobles d’Equipaments Culturals
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la restauració i
conservació d’immobles d’interès patrimonial
Sol·licitud de subvenció al Departament de Presidència dins el marc de
la
dinamització econòmica dins del marc del Pla d’iniciatives de
dinamització comarcal
Acceptació de la subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per
actuacions d’abastament en alta: sensors i telecontrol al sistema
d’abastament de Campdevànol
Donar compte de la convocatòria d’ajuts als ajuntaments titulars de
llars d’infants per l’escolarització de nens i nenes de 0-3 anys que es
trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
Donar compte de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona
per a la implantació d’un sistema de gestió d’informació.
Donar compte de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona
per a les nevades de 2009.
Contractació d’un sistema de gestió de la informació en el marc de la
subvenció AOC de noves tecnologies
Aprovació de la preparació d’expedients de subvencions en el marc de
convocatòries obertes.
Informació de l’Alcaldia i de les Regidories
Instància del personal funcionari
Escrit del Seminari de Mestres de Música del Ripollès referent a la
cinquena trobada de Músics del Ripollès
Escrit de la Fundació Esclerosi Múltiple

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 11 de
març de 2009.
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2. INFORME SOBRE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Sotmeses a la consideració de la Junta de Govern Local les resolucions de l’Alcaldia
que a continuació es transcriuen, per unanimitat, s’informen favorablement:
SERVEIS ECONÒMICS
2.1. Concessió gual. Expedient: h.2.3.4.4./15/09
Vista la sol·licitud de placa de gual presentada per Ramon Juncà Armengol (registre
d’entrada núm.616 de 9 de març de 2009) pel local destinat a garatge a l’immoble
situat al Passatge Cortaló, 1 d’aquesta localitat
Atès el conforme dels serveis tècnics municipals de compatibilitat d’usos i a
l’informe favorable de la policia local, Vist el parer favorable de la Junta de Govern
Local de data 25 de març de 2009, HE RESOLT:
Primer.- AUTORITZAR la senyalització de concessió d’ús privatiu de la via pública
amb placa de “gual permanent” a subministrar per aquest Ajuntament.
Segon.- APROVAR la liquidació de catorze amb seixanta euros (14,60 €),
corresponent a les despeses per concessió i placa de reserva de via pública per gual
permanent, regulades en l’article 6è de “quota tributària” de l’ordenança fiscal
núm.13 reguladora de la taxa per documents que expedeixi o tramiti l’Administració
municipal.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i a Tresoreria als efectes
oportuns.
2.2.
Resolucions
H.2.3.4.4./18/09

sobre

al·legacions

d’escombraries.

Expedient:

En relació a l’escrit presentat per M. Mercè Marcé Franquesa (Reg. entrada
núm.649 de data 12 de març de 2009), referent a una liquidació del servei
d’escombraries comercials de la Plaça de la Dansa, 5 en que manifesten que fa
anys que està desocupat i sense activitat ni cap altre ús.
Atès que l’ordenança núm. 20 reguladora de la taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans preveu en el seu article 10è
epígraf 8è apartat E) que els locals que es troben fora de funcionament tributaran i
atès que la tarifa que se li ha aplicat és aquesta.
Donat que no es preveu cap exempció o bonificació per aquest concepte,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de data 25 de març de 2009,
RESOLC:
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Primer.- DESESTIMAR la reclamació presentada per M. Mercè Marcé Franquesa
sobre una liquidació pel servei d’escombraries comercials d’un local que té a la
Plaça de la Dansa, 5
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.
Tercer.- COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./19/09
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Antoni Garcia Retamero (núm. entrada: 650 de data d’entrada:1203-2009), en la que aporta el certificat de resolució de disminució reconeguda per
la Generalitat de Catalunya.
De conformitat a l’ordenança fiscal núm.4 reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica en el seu article 5è, on estableix els beneficis fiscals de concessió
obligatòria i quantia fixa, i vista la documentació aportada per l’interessat, Vist el
parer favorable de la Junta de Govern Local de data 25 de març de 2009, RESOLC:
Primer.- ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom d’Antoni Garcia Retamero:
Matricula
B1481MV

Marca i model
AUDI 100

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
2.4. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./20/09
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Juan Manuel Silva Lacon (núm. entrada: 717 de data d’entrada:1803-2009), en la que aporta el certificat de resolució de disminució reconeguda per
la Generalitat de Catalunya.
De conformitat a l’ordenança fiscal núm.4 reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica en el seu article 5è, on estableix els beneficis fiscals de concessió
obligatòria i quantia fixa, i vista la documentació aportada per l’interessat, Vist el
parer favorable de la Junta de Govern Local de data 25 de març de 2009, RESOLC:
Primer.- ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom de Juan Manuel Silva
Lacon:
Matricula
GI-3270-AU

Marca i model
OPEL ASTRA

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
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2.5. Acord de bonificació de l’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./21/09
Vista la petició presentada pel senyor Francisco Moreno Fernández (Registre
d’entrada núm.724 de 20 de març de 2009) per l’Impost sobre Vehicles de Tracció
mecànica per un vehicle de més de 25 anys d’antiguitat, matrícula: GI-048088.
De conformitat al que estableixen l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de
l’esmentat Impost en el seu article 6è “Beneficis fiscals de concessió potestativa i
quantia variable” apartat 2n, i considerant que està al corrent de l’ITV (inspecció
tècnica de vehicles) pel que queda acreditat que l’estat de conservació és adequat i
que no representa perill per a la circulació
I vist el parer favorable de ja Junta de Govern Local de data 25-03-2009, HE
RESOLT:
Primer.Atorgar la bonificació del 50% en l’Impost de Vehicles de Tracció
mecànica del vehicle matrícula GI-048088, a nom de Francisco Moreno Fernández.
Segon.- Notificar el present acord al interessat i a tresoreria.
2.6. Recurs de reposició de Vodafone Móbiles contra la liquidació de la taxa
de telefonia mòbil
Visto el recurso de reposición presentado por D. Javier Gutiérrez Viloria, quien dice
actuar en nombre y representación de VODAFONE ESPAÑA SA, con CIF A-80907397
con domicilio de notificaciones en Avda. de Europa, 1, Parque Empresarial de la
Moraleja 28108 Alcobendas (MADRID), contra la liquidación de la tasa por
ocupación de dominio público municipal de Campdevànol efectuada por Decreto de
Alcaldía de 11 de marzo de 2009;
El recurrente alega en síntesis:
1ª. Que no se realiza el hecho imponible porque no se ocupa el dominio público
local, sino el espacio radioeléctrico por el que ya paga una tasa estatal.
2ª. Que la cuantificación se debería fijar en relación al valor de mercado de la
efectiva ocupación del dominio público municipal (regla general) y no por la regla
especial del 1,5% de los ingresos brutos de explotación. Nulidad de pleno Derecho.
3ª. Que no se puede aplicar el 1,5% sobre los ingresos obtenidos en el municipio,
ni están obligados a declarar la facturación.
4ª. Que las empresas de telefonía móvil están expresamente excluidas de la
aplicación de la regla especial del 1,5% por la exposición de motivos y el artículo
24.1.c) de la LHL
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5ª. Necesidad de justificar la cuantificación de la tasa en una memoria que no
puede coincidir con el régimen especial del 1,5%: nulidad de pleno Derecho.
6ª. Necesidad de estudio económico financiero que justifique la ordenanza: nulidad
de pleno derecho por inexistencia o por invalidez de la fórmula de cálculo
establecida.
7ª. Infracción de principios fundamentales del Derecho Comunitario: libertad de
establecimiento,

libre

competencia

y

libre

prestación

de

servicios

por

desproporcionado importe de la tasa. Infracción articulo 86 Tratado CE. No
afectación de la tasa a fines específicos sino puramente recaudatorios.
Las anteriores alegaciones merecen los siguientes:
CONSIDERANDOS:
CONSIDERANDO PRIMERO, a la primera alegación:
La ordenanza fiscal número 19, aprobada definitivamente por el Ajuntament de
Campdevànol (BOP de Girona 243 de 22-12-2006) entró en vigor el 1-1-2007 y fue
modificada posteriormente por acuerdo plenario de 31-10-2008 (BOP de Girona 246
de 23-12-2008) en vigor la modificación a partir de 1-1-2009.
Es de ver que el hecho imponible de la tasa incluye expresamente la prestación de
servicios por empresas de telefonía móvil que se presten a través de redes y
antenas que ocupan el dominio público municipal. Asimismo la tipificación del
sujeto pasivo incluye expresamente las empresas de telefonía móvil.
Por consiguiente la recurrente VODAFONE ESPAÑA SA realiza el hecho imponible de
la Ordenanza fiscal número 19
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CONSIDERANDO SEGUNDO, a la segunda y tercera alegación:
Que la fórmula prevista en el artículo 5º para el cálculo de la Base Imponible no es
la misma que la prevista por la Ley de Haciendas Locales para otras empresas de
suministros: el consumo medio por usuario de telefonía fija no tiene nada que ver
con la facturación bruta de las compañías explotadoras.
En l’apartat a), base imposable, de l’article 5è s’actualitzen els càlculs dels
exercicis, essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades
procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2009 és de 66,7
euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2007, que és de
1300
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2008: 3540
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2009
és de 279,5 euros/any.
En l’apartat b), quota bàsica de l’article 5è s’aplicarà 1,4% de la base imposable, i
s’establirà el valor de la quota bàsica (QB) per a 2009 en 14.373,36

El cálculo sirve para repercutir a la explotadora el valor de mercado de la efectiva
ocupación del dominio público municipal. En todo caso el interesado no acredita lo
contrario.
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El interesado alega que no está obligado a declarar la facturación –y no lo ha
hecho-- por lo que queda acreditado que la aplicación de la ordenanza no se basa
en la facturación bruta de la empresa por ser desconocida para el Ayuntamiento.
CONSIDERANDO TERCERO, a la cuarta alegación:
No se infringe el artículo 24.1.c) de la LHL porque no se aplica la regla especial
prevista en la LHL a determinadas empresas ni tampoco coincide el tipo porcentual
aplicado que es del 1,4%, la base imponible es totalmente diferente.

CONSIDERANDO CUARTO: a la quinta y sexta alegación:
En el expediente de aprobación de la ordenanza del año 2006 consta el estudio
económico realizado para el cálculo de la tasa de conformidad al artículo 25 de la
LHL.
El interesado no se ha molestado en consultarlo ni pide que se le muestre, por no
ser de su conveniencia.
Sus afirmaciones se hallan vacías de contenido por opinar sobre un estudio que
desconoce.
CONSIDERANDO QUINTO, a la séptima alegación:
Si alguna cosa supone discriminación es el trato desigual en situaciones iguales.
La liberalización de las telecomunicaciones ha de suponer la igualdad de trato para
todas las empresas del mismo sector. No tendría sentido que algunas empresas
paguen ocupación de dominio público y otras no.
En cualquier caso la ordenanza prevé el mismo trato para todas las empresas de
telefonía móvil: todas deben pagar por el uso del dominio público.
No llegamos a entender que la ordenanza infrinja los principios fundamentales del
Derecho Comunitario, ni la libertad de establecimiento, ni la libre competencia, ni a
la libre prestación de servicios. Tampoco nos parece desproporcionado el importe
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de la tasa por lo que en definitiva no vemos la infracción de artículo 86 del Tratado
CE por ninguna parte.

CONSIDERANDO SEXTO, sobre la finalidad de la ordenanza:
El recurrente alega la no afectación de la tasa a fines específicos, sino puramente
recaudatorios.
La ordenanza de ocupación del dominio público se aprobó de conformidad a la
normativa vigente y con estricto cumplimiento de todos y cada uno de sus
preceptos: acreditado el hecho imposible, el sujeto pasivo y los demás datos
tributarios se impone la aplicación de la norma reglamentaria.
La finalidad no es otra que hacer partícipe a la generalidad de la población de
Campdevànol del beneficio que supone para las compañías explotadoras de la
telefonía móvil la utilización del dominio público municipal. Por ende, se equiparan
a dichas compañías de telefonía con cualquier persona física y jurídica que debe
pagar para la utilización del dominio público para su uso y beneficio personal,

y

con evidente ánimo y resultado lucrativo.
Vistas las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 699/2008
de 26 de junio de 2008 y núm. 839/2008, de 30 de julio de 2008 que confirman la
legalidad

de

las

liquidaciones

aprobadas

por

los

ayuntamientos

por

el

aprovechamiento del dominio público local;
Por todo lo expuesto
RESUELVO:
1. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por VODAFONE ESPAÑA SA en
todos sus términos por no ampararse a Derecho las alegaciones que lo sustentan.
2. Una vez firme esta resolución proceder a la devolución del aval depositado en
garantía de la suspensión de la ejecución de la liquidación realizada.
3. Notificar esta resolución al recurrente haciéndole saber que en su contra cabe
recursos contencioso administrativo que podrá interponerse en el plazo de dos
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meses ante el Juzgado Decano Contencioso de Girona. Sin perjuicio de cualquier
otro recurso que sea procedente en Derecho.
2.7. Recurs de reposició de Mas Móvil Telecom 3.0 SA contra la liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
Visto el recurso de reposición presentado por Dª. Alicia Sánchez Martina, quien
actúa en nombre y representación de MAS MOVIL TELECCOM 3.0, SA, con CIF A84633643 con domicilio de notificaciones en el domicilio social de la empresa en
San Sebastián de la Reyes, C/ Fuerteventura, 4, Oficina 1/3, CP 28703 MADRID,
contra la liquidación de la tasa por ocupación de dominio público municipal de
Campdevànol efectuada por Decreto de Alcaldía de 10 de febrero de 2009;
La recurrente alega en síntesis:
1ª. Que no se realiza el hecho imponible porque no se ocupa el dominio público
local.
2ª. Que la liquidación infringe la Ley de Haciendas Locales
3ª. Que la empresa inició sus actividades el 19-2-2008 por lo que el primer
trimestre de 2008 no se puede liquidar, en ningún caso.
4ª. Que se debe suspender el cobro por error de hecho en la liquidación
5ª. Que hay un error en la cita de los preceptos del Reglamento General de
Recaudación citados en la notificación de la liquidación: artículos 20, 97 y 101.
6ª. Que la resolución pone fin a la vía administrativa conforme el artículo 109 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las anteriores alegaciones merecen los siguientes:
CONSIDERANDOS:
CONSIDERANDO PRIMERO, a la primera alegación:
La ordenanza fiscal número 19, aprobada definitivamente por el Ajuntament de
Campdevànol (BOP de Girona 243 de 22-12-2006) entró en vigor el 1-1-2007 y fue
modificada posteriormente por acuerdo plenario de 31-10-2008 (BOP de Girona 246
de 23-12-2008) en vigor la modificación a partir de 1-1-2009.
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Es de ver que el hecho imponible de la tasa incluye expresamente la prestación de
servicios por empresas de telefonía móvil que se presten a través de redes y
antenas que ocupan el dominio público municipal. Asimismo la tipificación del
sujeto pasivo incluye expresamente las empresas de telefonía móvil.
Por consiguiente la recurrente MÁS MOVIL TELECOM 3.0 SA realiza el hecho
imponible de la Ordenanza fiscal número 19

CONSIDERANDO SEGUNDO, a la segunda alegación:
No se infringe el artículo 24.1.c) de la LHL porque no se aplica la regla especial
prevista en la LHL a determinadas empresas ni tampoco coincide el tipo porcentual
aplicado que es del 1,4% la base imponible es totalmente diferente.

CONSIDERANDO TERCERO, a la tercera y cuarta alegación:
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La recurrente no acredita el inicio de sus actividades que según refiere fue el 19-22008 por lo que no pueden ser estimadas sus alegaciones ni suspenderse la
liquidación ni existir error alguno.
En cualquier caso la ordenanza prevé la liquidación trimestral de la tasa, con
inclusión del trimestre en que inició la actividad, por lo que no procede descontar el
primer trimestre de 2008.
CONSIDERANDO CUARTO: a la quinta alegación:
Se acepta la existencia de un error en el modelo de notificación de la liquidación
procedente del anterior Reglamento General de Recaudación vigente hasta 1 de
enero de 2006.
La cita correcta de los artículos debe ser el 68 sobre inicio del período voluntario de
pago; el art. 69 sobre inicio de la vía ejecutiva y el art. 73 sobre suspensión del
procedimiento de apremio, todos ellos del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Procede

notificar

nuevamente

la

liquidación

correctamente

realizada

pero

incorrectamente notificada.
CONSIDERANDO QUINTO, a la sexta alegación:
La liquidación impugnada es una resolución dictada en el ámbito tributario y por
tanto susceptible de recurso de reposición previo de manera obligatoria al inicio de
la vía administrativa, ex. Artículo 14.2 LHL.

CONSIDERANDO SEXTO, sobre la finalidad de la ordenanza:
La ordenanza de ocupación del dominio público se aprobó de conformidad a la
normativa vigente y con estricto cumplimiento de todos y cada uno de sus
preceptos: acreditado el hecho imposible, el sujeto pasivo y los demás datos
tributarios se impone la aplicación de la norma reglamentaria.
La finalidad no es otra que hacer partícipe a la generalidad de la población de
Campdevànol del beneficio que supone para las compañías explotadoras de la
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telefonía móvil la utilización del dominio público municipal. Por ende, se equiparan
a dichas compañías de telefonía con cualquier persona física y jurídica que debe
pagar para la utilización del dominio público para su uso y beneficio personal,

y

con evidente ánimo y resultado lucrativo.
Vistas las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 699/2008
de 26 de junio de 2008 y núm. 839/2008, de 30 de julio de 2008 que confirman la
legalidad

de

las

liquidaciones

aprobadas

por

los

ayuntamientos

por

el

aprovechamiento del dominio público local por empresas de telefonía móvil;
Visto el informe favorable de la Junta de Govern Local del Ayuntamiento,
Por todo lo expuesto
RESUELVO:
1. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MÁS MOVIL TELECOM 3.0 SA
contra la liquidación tributaria realizada por el Ayuntamiento, en todos sus términos
por no ampararse a Derecho las alegaciones que lo sustentan.
2. Notificar nuevamente la liquidación de la tasa realizada por importe de 333,32 €
por contener errores materiales en la cita de los preceptos del Reglamento General
de Recaudación la notificación practicada, que no en la liquidación.
A tal efecto conceder un nuevo plazo de ingreso en voluntaria:
- Si recibe la notificación entre los días 1 a 15, hasta el día 20 del mes siguiente o
día hábil posterior.
- Si recibe la notificación entre el día 16 hasta fin de mes, hasta el día 5 del
segundo mes siguiente o día hábil posterior.
3. Contra la notificación de la liquidación cabe interponer recurso de reposición
previo a la vía administrativa en el plazo de un mes desde su recepción ante la
Alcaldía.
4. Notificar esta resolución al recurrente haciéndole saber que en su contra cabe
recurso contencioso administrativo que podrá interponerse en el plazo de dos
meses ante el Juzgado Decano Contencioso de Girona. Sin perjuicio de cualquier
otro recurso que sea procedente en Derecho.
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2.8. Recurs de reposició de CABLEUROPA SAU contra la liquidació de la
taxa de telefonia mòbil
Visto el recurso de reposición presentado por D. Domingo Sánchez Pérez, que actúa
en nombre y representación de CABLEUROPA SAU, con CIF A-62186556 con
domicilio de notificaciones en C/ Basauri, 7-9, 28023 Aravaca (MADRID), contra la
liquidación de la tasa por ocupación de dominio público municipal de Campdevànol
de 2008, efectuada por Decreto de Alcaldía de 11 de febrero de 2009;
El recurrente alega en síntesis la improcedencia de la liquidación efectuada por
cuanto:
1º. Que la cuantificación vulnera el artículo 24 de la LRHL porque se debería fijar en
relación al valor de mercado de la efectiva ocupación del dominio público municipal
(regla general) y no por la regla especial del 1,5% de los ingresos brutos de
explotación.
2º. Necesidad de estudio económico financiero que justifique la ordenanza.
Las anteriores alegaciones merecen los siguientes:
CONSIDERANDOS:
CONSIDERANDO PRIMERO:
La ordenanza fiscal número 19, aprobada definitivamente por el Ajuntament de
Campdevànol (BOP de Girona 243 de 22-12-2006) entró en vigor el 1-1-2007 y fue
modificada posteriormente por acuerdo plenario de 31-10-2008 (BOP de Girona 246
de 23-12-2008) en vigor la modificación a partir de 1-1-2009.
Es de ver que el hecho imponible de la tasa incluye expresamente la prestación de
servicios por empresas de telefonía móvil que se presten a través de redes y
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antenas que ocupan el dominio público municipal. Asimismo la tipificación del
sujeto pasivo incluye expresamente las empresas de telefonía móvil.
Por consiguiente la recurrente CABLEUROPA SAU realiza el hecho imponible de la
Ordenanza fiscal número 19

CONSIDERANDO SEGUNDO, a primera alegación del recurrente:
Que la fórmula prevista en el artículo 5º para el cálculo de la Base Imponible no es
la misma que la prevista por la Ley de Haciendas Locales para otras empresas de
suministros: el consumo medio por usuario de telefonía fija no tiene nada que ver
con la facturación bruta de las compañías explotadoras.
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En l’apartat a), base imposable, de l’article 5è s’actualitzen els càlculs dels
exercicis, essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades
procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2009 és de 66,7
euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2007, que és de
1300
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2008: 3540
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2009
és de 279,5 euros/any.
En l’apartat b), quota bàsica de l’article 5è s’aplicarà 1,4% de la base imposable, i
s’establirà el valor de la quota bàsica (QB) per a 2009 en 14.373,36

El cálculo sirve para repercutir a la explotadora el valor de mercado de la efectiva
ocupación del dominio público municipal. En todo caso el interesado no acredita lo
contrario.
No se infringe el artículo 24.1.c) de la LHL porque no se aplica la regla especial
prevista en la LHL a determinadas empresas ni tampoco coincide el tipo porcentual
aplicado que es del 1,4%, la base imponible es totalmente diferente.

CONSIDERANDO TERCERO, a la segunda:
En el expediente de aprobación de la ordenanza del año 2006 consta el estudio
económico realizado para el cálculo de la tasa de conformidad al artículo 25 de la
LHL.
El interesado da por supuesto que el estudio no existe.
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No se ha molestado en consultarlo ni pide que se le muestre, por no ser de su
conveniencia.
Sus afirmaciones se hallan vacías de contenido por opinar sobre un estudio que
desconoce.
CONSIDERANDO CUARTO, sobre la finalidad de la ordenanza:
La liberalización de las telecomunicaciones ha de suponer la igualdad de trato para
todas las empresas del mismo sector. No tendría sentido que algunas empresas
paguen ocupación de dominio público y otras no.
En cualquier caso la ordenanza prevé el mismo trato para todas las empresas de
telefonía móvil: todas deben pagar por el uso del dominio público.
La ordenanza de ocupación del dominio público se aprobó de conformidad a la
normativa vigente y con estricto cumplimiento de todos y cada uno de sus
preceptos: acreditado el hecho imposible, el sujeto pasivo y los demás datos
tributarios se impone la aplicación de la norma reglamentaria.
La finalidad no es otra que hacer partícipe a la generalidad de la población de
Campdevànol del beneficio que supone para las compañías explotadoras de la
telefonía móvil la utilización del dominio público municipal. Por ende, se equiparan
a dichas compañías de telefonía con cualquier persona física y jurídica que debe
pagar para la utilización del dominio público para su uso y beneficio personal,

y

con evidente ánimo y resultado lucrativo.
CONSIDERANDO QUINTO, sobre la jurisprudencia existente,
Son de ver las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm.
699/2008 de 26 de junio de 2008 y núm. 839/2008, de 30 de julio de 2008 que
confirman la legalidad de las liquidaciones aprobadas por los ayuntamientos por el
aprovechamiento del dominio público local por empresas de Telefonía Móvil;
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Visto el informe favorable de la Junta de Govern de fecha 25-03-2009;
Por todo lo expuesto
RESUELVO:
1. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CABLEUROPA SAU en todos
sus términos por no ampararse a Derecho las alegaciones que lo sustentan.
2. Advertir al interesado que no existe suspensión del plazo de cobro en voluntaria
por no haberse garantizado el importe de la liquidación realizada, desde la
notificación en fecha 13-2-2009, por lo que la vía ejecutiva queda abierta de
conformidad a la artículos 68, 69 y 73, del Reglamento General de Recaudación,
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
3. Notificar esta resolución al recurrente haciéndole saber que en su contra cabe
recurso contencioso administrativo que podrá interponerse en el plazo de dos
meses ante el Juzgado Decano Contencioso de Girona. Sin perjuicio de cualquier
otro recurso que sea procedente en Derecho.

URBANISME I OBRES
2.9 Avançament de la contractació i execució obra PUOSC 2008-2012
Atesa la necessitat de procedir durant l’exercici 2009 a la contractació i execució de
l’actuació contemplada al projecte “Construcció d’un nou dipòsit al sector de Vista
Alegre i instal·lació d’una canonada d’impulsió del Cortaló fins el nou dipòsit de
Campdevànol”, que ha estat inclosa al Programa general del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per l’any 2012.
De conformitat amb el que s’estableix a la base 12.1 de les d’execució del PUOSC
per al període 2008-2012,
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. COMUNICAR als Serveis Territorials de Governació i Administracions Públiques de
Girona la voluntat d’aquest Ajuntament d’avançar, a càrrec seu, la contractació i
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execució de l’actuació “Construcció d’un nou dipòsit al sector de Vista Alegre i
instal·lació d’una canonada d’impulsió del Cortaló fins el nou dipòsit de
Campdevànol”, inclosa al Programa general del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per l’any 2012, als efectes del seguiment de l’actuació per a la seva
incorporació posterior a l’expedient de gestió del PUOSC de l’anualitat 2012.
2. MANIFESTAR la voluntat de l’Ajuntament de Campdevànol de presentar
al·legacions a la convocatòria del PUOSC 2010 per tal d’avançar el finançament de
l’obra, actualment prevista pel 2012.
2.10. Imposició sanció per infracció urbanística obres C/ Batllia núm. 3.
Exp.: 6.7/6/09
Per Resolució de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2008, s’incoà expedient de
protecció de la legalitat urbanística amb motiu de l’execució d’obres sense llicència
municipal, consistents en construcció d’un mur perimetral de delimitació de
parcel·la a la finca situada al carrer Batllia núm. 3 d’aquest municipi, i quin
promotor és el sr. Esteve Palau i Gumí.
Per Resolució de l’Alcaldia de data 27 de novembre de 2008 es requerí a l’interessat
per tal que en el termini de dos mesos procedís a sol·licitar la preceptiva llicència
municipal, atès que els actes d’edificació desenvolupats es consideraven
legalitzables donada la seva compatibilitat amb l’ordenament i el planejament
urbanístic vigent.
Mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 2 de març de 2009, es requereix novament
a l’interessat perquè en un termini d’un mes procedeixi a la restauració de la
realitat física o jurídica alterada, mitjançant l’execució de les obres d’enderroc del
tram de mur perimetral executat, de conformitat amb l’article 267.4 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Amb la mateixa data s’inicia el procediment sancionador, i es nomena un instructor
del procediment. En data 03-03-09, es va notificar a l’interessat l’acord d’iniciació
junt amb la proposta de resolució i se li va concedir un termini de 10 dies per a
formular al·legacions.
En el certificat de Secretaria de data d’avui consta que no s’han presentat
al·legacions per part dels interessats.
Atesa la proposta de resolució de l’Instructor del procediment sancionador,
examinats els documents i informacions que hi consten en l’expedient, i de
conformitat amb l’article 214.1.a) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 25 de març de 2009,
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RESOLC:
PRIMER. Es consideren provats i així es declaren els fets següents: l’execució
d’obres sense llicència, consistents en construcció d’un tram de mur perimetral de
delimitació de la parcel·la núm. 31 del Pla Parcial de Vista Alegre.
SEGON. Es declara presumpte responsable per la seva participació en els fets al
promotor, Sr. Esteva Palau i Gumí.
TERCER. Declarar que els fets exposats són constitutius d’infracció urbanística a
l’article 204.1 en relació al 207.h) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i tipificada com a lleu.
QUART. Per tant, de conformitat amb els article 211.1 i 212 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
es proposa IMPOSAR sanció per infracció urbanística lleu, per la quantitat de trescents euros (300.-€).
CINQUÈ. Notificar als interessats aquesta resolució junt amb els recursos
pertinents.
2.11. Desestimació al·legacions acord imposició multa coercitiva per
incompliment ordre d’execució per reposició urbanització pública C/
Pompeu Fabra núm. 5.
Exp.: 6.7/24/08
Vist el recurs de reposició interposat pel senyor Jordi Clotet i Vaqué, NRE 540 de 2
de març de 2009, contra la Resolució de l’Alcaldia de 30-01-09, d’imposició de
multa coercitiva en l’expedient instruït sobre l’ordre d’execució per reposició de la
urbanització pública al carrer Pompeu Fabra núm. 5 d’aquest municipi, i en la que
en síntesi al·lega que per motius climatològics no s’han pogut executar les obres, i
demana que s’anul·li la multa coercitiva.
Atès quer Resolució de l’Alcaldia de data 29 de novembre s’aprovà la incoació de
l’expedient per a la imposició de multes coercitives amb motiu de l’incompliment de
l’ordre d’execució dictada en data 04-11-09 per reposició de la urbanització pública
del carrer Pompeu Fabra núm. 5.
Atès que l’anterior resolució va estar notificada a l’interessat amb data 30-12-08
amb l’atorgament d’un termini d’audiència de 15 dies per a presentació
d’al·legacions.
Atès que transcorregut el termini d’audiència sense que per part de l’interessat
s’haguessin presentat al·legacions, l’alcaldia dictà resolució amb data 30-01-09
imposant una multa coercitiva per valor de 300.- euros.
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Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 23-03-09, del qual es
desprèn que s’ha procedit a la reparació de la urbanització, donant compliment als
deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts en l’article 189 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme i per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i per la legislació
sectorial.
Atès que la infracció urbanística consta acreditada, i que el fet que s’hagi procedit a
la reparació del domini públic pot ser motiu per no aplicar la sanció urbanística que
per Llei li correspon, però en cap cas serveix per anul·lar la multa coercitiva que es
fonamenta en la desatenció del requeriment previ efectuat per l’administració i que
l’interessat no ha acomplert en els terminis atorgats a l’efecte.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 25 de març de 2009,
RESOLC:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel senyor Jordi Clotet i Vaqué
contra la Resolució de l’Alcaldia de 30-01-09, d’imposició de multa coercitiva, atès
que la infracció urbanística comesa consta acreditada, i CONFIRMAR íntegrament la
multa imposada.
Segon.- ARXIVAR sense més tràmit l’expedient d’ordre execució per reposició de la
urbanització pública al carrer Pompeu Fabra núm. 5 d’aquest municipi.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
CONTRACTACIÓ
2.12. Contractació
d’impressió

del

rènting

amb

opció

de

compra

d’un

centre

Es comenta la necessitat de comptar amb maquinari actualitzat a les dependències
de la Biblioteca municipal.
S’ha de tenir en compte que els recursos municipals són limitats en aquest moment
i que hi ha la possibilitat de comptar amb un maquinari d’immediat amb la
possibilitat d’adquirir la propietat en el moment que es compti amb finançament
suficient via subvencions.
Hi ha tres propostes de diferents empreses per a la concertació de rènting amb
opció de compra.
Sembla que el rènting amb opció de compra amb l’empresa REPROGIR és la més
avantatjosa, tota vegada que suposa l’adquisició immediata (en propietat) de la
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maquinària que actualment té l’Ajuntament i el rènting d’una nova maquinària fins
que l’Ajuntament tingui finançament adient per adquirir la propietat.
La Junta en queda assabentada
2.13. Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica per a
la redacció “Projecte constructiu d’un mur d’endegament del marge esquerre riu
Freser entre el barri del Roser i la Colònia Molinou”
Exp.: 6.3.2/4/09
Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 25 de març de 2009, s’acredita la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de consultoria i assistència
tècnica professional per a la redacció del “Projecte constructiu d’un mur
d’endegament del marge esquerre riu Freser entre el barri del Roser i la Colònia
Molinou”, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 15.700,00 euros, i 2.512,00
euros d’IVA.
Atès que amb data la mateixa data, s’ha emès informe d’intervenció, en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la certificació d’existència de crèdit expedida per l’interventor, en virtut de
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, RESOLC:
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis de consultoria i assistència tècnica
professional per a la redacció del “Projecte constructiu d’un mur d’endegament del
marge esquerre riu Freser entre el barri del Roser i la Colònia Molinou”, mitjançant
el procediment del contracte menor, amb el contractista ABM SERVEIS
D’ENGINYERIA I CONSULTING, SL, per un import de 15.700,00 euros i 2.512,00
euros d’IVA.
SEGON. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
TERCER. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la firma de la resolució.

SUBVENCIONS
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2.14. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per al Fons de
Cooperació Cultural Local
Vistes les bases reguladores, i la convocatòria per a l’any 2009, de les subvencions
per al fons de cooperació cultural local
1.
Formular sol·licitud de subvenció de 9.324,78 € a la Diputació de Girona per
al Fons de Cooperació Cultural Local.
2.
Comunicar-ho a la Diputació de Girona juntament amb la resta de
documentació de la convocatòria.
2.15. Sol·licitud de subvenció al Departament
funcionament de l’agrupació de Jutjats de Pau

de

Justícia

per

al

Vist el punt 6 de la Resolució JUS/260/2009, de 3 de febrer, publicada al DOGC
5319, de data 16.02.2009, que els ajuntaments dels municipis on hi hagi la seu
d’una agrupació de secretaries de jutjats de pau podran sol·licitar una subvenció
addicional en concepte d’ajut al funcionament de l’agrupació.
Atès que el municipi de Campdevànol és la seu de l’Agrupació de secretaries de
Jutjats de Pau núm. 57.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern local
RESOLC:
1. Formular sol·licitud de subvenció de 6.000,00 € en concepte d’ajut al
funcionament de l’agrupació dins el marc de la convocatòria a dalt esmentada.
2. Comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya juntament amb la resta de
documentació de la convocatòria.
2.16. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per al Fons Municipal
d’Inversions en Béns Mobles d’Equipaments Culturals
Vistes les bases reguladores, i la convocatòria per a l’any 2009, de les subvencions
per a inversió en béns mobles, béns d’equip i infraestructures escèniques per a
l’equipament i condicionament de biblioteques i aules de lectura pública, espais
culturals i escènics de titularitat municipal.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern local
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RESOLC:
1. Formular sol·licitud de subvenció de (50%) a la Diputació de Girona per al Fons
Municipal d’Inversions en Béns Mobles d’Equipaments Culturals.
2. Comunicar-ho a la Diputació de Girona juntament amb la resta de documentació
de la convocatòria.
2.17. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la restauració i
conservació d’immobles d’interès patrimonial
Vistes les bases reguladores, i la convocatòria per a l’any 2009, de les subvencions
per a per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern local
RESOLC:
1. Formular sol·licitud de subvenció de 30.000,00 € a la Diputació de Girona per a
la “rehabilitació de l’edifici del Molí Gros”, dins el marc de la convocatòria a dalt
esmentada.
2. Comunicar-ho a la Diputació de Girona juntament amb la resta de documentació
de la convocatòria.
2.18. Sol·licitud de subvenció al Departament de Presidència dins el marc
de la
dinamització econòmica dins del marc del Pla d’iniciatives de
dinamització comarcal
Vista l’ORDRE PRE/52/2009, de 19 de febrer, per la qual s’aproven les bases
reguladores de la concessió d’ajuts per a actuacions de dinamització econòmica
dins del marc del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal, durant el període 20082010, i se’n regula la tramitació telemàtica.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern local
RESOLC:
1. Formular sol·licitud de subvenció de 270.581,90 € per a la “implementació de la
xarxa d’abastament d’aigua al polígon de Niubò”
dins el marc de la
convocatòria a dalt esmentada.
2. Comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya juntament amb la resta de
documentació de la convocatòria.
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2.19. Acceptació de la subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per
actuacions d’abastament en alta: sensors i telecontrol al sistema
d’abastament de Campdevànol.
Vista la publicació al DOGC 5285 de 24-12-2008 de l’Edicte de 18-12-2008 pel
qual es notifica l’atorgament de subvencions als ens locals per a la realització
d’inversions d’abastament en alta i de la llista definitiva dels beneficiaris i les
quantitats concedides, de conformitat a la Resolució MAH/1014/2008 d’1 d’abril;
Vist que s’atorga un ajut de 17.539,66 EUROS per a la instal·lació de sensors i
telecontrol al sistema d’abastament de Campdevànol i a la seva adequació al RD
140/2003.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern local
RESOLC:
1. Acceptar la subvenció atorgada destinada al compliment de la finalitat per la qual
es va demanar.
2. Comprometre’s a l’execució de l’actuació subvencionada
3. Ratificar-ho pel proper Ple en compliment de la Resolució d’atorgament
2.20. Donar compte de la convocatòria d’ajuts als ajuntaments titulars de
llars d’infants per l’escolarització de nens i nenes de 0-3 anys que es trobin
en situacions socioeconòmiques desfavorides.
La Junta en queda assabentada
2.21. Donar compte de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona
per a la implantació d’un sistema de gestió d’informació.
La Junta en queda assabentada
2.22. Donar compte de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona
per a les nevades de 2009.
La Junta en queda assabentada
2.23. Contractació d’un sistema de gestió de la informació en el marc de la
subvenció AOC de noves tecnologies
La Junta en queda assabentada
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2.24. Aprovació de la preparació d’expedients de subvencions en el marc
de convocatòries obertes.
La Junta en queda assabentada
3. Informació de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Instància del personal funcionari:
Es pren raó de l’escrit presentat per la representant del personal funcionari pel que
fa el tracte desigual dels funcionaris que es jubilen anticipadament i que no poden
fer contracte de relleu com els laborals: perden un 8% anual pels anys que els
manca per arribar als 65.
Proposen que es compensi la pèrdua de poder adquisitiu fins als 65 anys amb la
diferència que hi hauria sense la rebaixa per jubilació anticipada.
En el cas del funcionari Josep Rebollo la diferència és del voltant de 3.000
euros/any.
El membres de la Junta comenten que s’ha d’estudiar la proposta.
3.2. Escrit del Seminari de Mestres de Música del Ripollès referent a la cinquena
trobada de Músics del Ripollès. Demanen col·laboració econòmica.
S’acorda col·laborar amb 100 €.
3.3. Escrit de la Fundació Esclerosi Múltiple. Demanen ajut.
El membres de la Junta comenten que s’ha de veure com estem de Tresoreria
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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