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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 
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La Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següent:

Sentencia  número 21/2015 de 28/01/2015 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 9 de 
Barcelona, en la qual s'estima el recurs ordinari 518/202-E presentat per TELEFÓNICA MÓVILES  
ESPAÑA, SAU. 



 
ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS    
NÚMNÚMNÚMNÚM....    23232323////2014201420142014    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT ,,,,    DE LES OBLIGACIONS PRESENTADES PEL CLUB NATACIÓDE LES OBLIGACIONS PRESENTADES PEL CLUB NATACIÓDE LES OBLIGACIONS PRESENTADES PEL CLUB NATACIÓDE LES OBLIGACIONS PRESENTADES PEL CLUB NATACIÓ    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

L'empresa CLUB NATACIÓ GRANOLLERS ha presentat el dia 8 de gener de 2015 instància per a la 
reclamació de les despeses extraordinàries ocasionades al gestor del servei públic de la piscina 
municipal durant l'exercici 2014, pel que afecta a les activitats de la Cursa nocturna de les torxes, per 
a les activitats de la piscina de l'estiu i pel que afecta a les activitats de natació escolar durant el 
període que s'estableix.

La intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a despeses 
d'exercicis anteriors a 2014 o del mateix exercici però que no han estat tramitades seguint el 
procediment legalment establert i no tenen associada la corresponent operació comptable feta amb 
anterioritat a la data de registre de la factura o bé no consta tramitat el corresponent expedient previ 
d'aprovació de la despesa, per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent reconeixement ordinari 
de l'obligació.

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel Cap del Servei d'Esports, tots tres en data 26 
de gener de 2015 en el que es justifica que el motius pels qual la despesa no ha estat reconeguda en 
l'exercici en el que s'ha realitzat perquè la documentació no ha estat presentada en el moment 
adequat i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha estat efectivament realitzat a plena 
satisfacció del servei municipal, a més també s'informa favorablement el fet que la despesa ha estat 
efectivament demostrada d'acord amb la documentació finalment aportada, no s'acredita perquè la 
despesa no ha seguit el procediment regulat al plec.

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en retenir-se la 
contraprestació econòmica dels costos extraordinaris ocasionats al concessionari; i per l'altra banda, 
el mateix informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària per al pagament de les 
factures indicades. 

Es constata que la despesa ha estat disposada, executada i comprovat el correcte subministrament 
dins de l'exercici 2014, per la qual cosa és més adient la seva inclusió dins de l'execució 
pressupostària de l'any 2014 que del 2015.

Existeix consignació pressupostària en les partides :

H420.34000.22609 / H414.33711.22799 / H421.34110.22799

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 13 del Plec de Condicions tècniques i d'explotació de la piscina municipal de Granollers  
estableix que l'entitat concessionària presentarà detall i justificació de les despeses específiques 
extraordinàries generades per les utilitzacions que l'Ajuntament realitzi de les instal·lacions del 
concessionari.

Article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de 
pressupostos, correspon al President de l'entitat local el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que hi hagi dotació pressupostària.

Article 21 de les Bases d'execució del Pressupost per al 2014, en els seus apartats 3 i 4, on es regulen 



el procediment bàsic i la competència de la Junta de Govern Local en el cas d'existir crèdit 
pressupostari, per al pagament .

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen més endavant  
presentades per l'empresa CLUB NATACIÓ GRANOLLERSCLUB NATACIÓ GRANOLLERSCLUB NATACIÓ GRANOLLERSCLUB NATACIÓ GRANOLLERS (CIF G-08500670) per un import total de    
29292929....684684684684,,,,40404040    euroseuroseuroseuros,,,,    d'acord amb el següent detall:

Partida Pressupostària Descripció Despesa Import
14.H414.33711.22799 Ampliació socorristes estiu 2014 (piscina exterior) 1.029,20

14.H420.34000.22609
Despesa per l'obertura de la piscina municipal per a la 
celebració de la Cursa noctura de les Torxes

476,00

14.H421.34110.22799 Despeses derivades del curs de natació escolar 28.179,20

29.684,40

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a relació annexa a aquest 
acord, amb càrrec a les partides del Pressupost 2014 que s'indiquen en la mateixa relació, per 
entendre's que són despeses executades i aplicables a aquest exercici .

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Notificar aquest acord al CLUB NATACIÓ GRANOLLERS.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-  Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos. No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu 
convenient. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PER    
LLLL''''APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES    
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D''''INTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     
2011201120112011    PRACTICADA A TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUPRACTICADA A TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUPRACTICADA A TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUPRACTICADA A TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU,,,,    COM EMPRESA PRESTADORACOM EMPRESA PRESTADORACOM EMPRESA PRESTADORACOM EMPRESA PRESTADORA    
DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBILDEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBILDEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBILDEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL,,,,    I DE LA INADMISSIÓ A TRÀMIT DEL RECURS DEI DE LA INADMISSIÓ A TRÀMIT DEL RECURS DEI DE LA INADMISSIÓ A TRÀMIT DEL RECURS DEI DE LA INADMISSIÓ A TRÀMIT DEL RECURS DE    
REPOSICIÓ QUE LA CONFIRMAREPOSICIÓ QUE LA CONFIRMAREPOSICIÓ QUE LA CONFIRMAREPOSICIÓ QUE LA CONFIRMA,,,,    EN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVA,,,,    ARRAN DEARRAN DEARRAN DEARRAN DE    
LA JURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DELA JURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DELA JURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DELA JURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DE    10101010    IIII    15151515    
DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE    2012201220122012    I SEGÜENTSI SEGÜENTSI SEGÜENTSI SEGÜENTS,,,,    QUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA    
DE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DE     12121212    DE JULIOL DELDE JULIOL DELDE JULIOL DELDE JULIOL DEL     2012201220122012....

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El 24242424    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2012201220122012    mitjançant resolució de la Junta de Govern Local , es va aprovar la 
liquidació de Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses    
explotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments d''''interès generalinterès generalinterès generalinterès general de l'exercici 2011201120112011  per valor de 
121121121121....304304304304,,,,00000000.-.-.-.-euroseuroseuroseuros ( liquidació amb número de rebut 4444....406406406406....429429429429    ), que té com a subjecte passiu 
contribuent a TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU (  Abans MOVISTAR TELEFÓNICA MOVILES 
ESPAÑA SAU ) amb CIF A78923125 ,  com empresa prestadora del servei de telefonia mòbil. El 
contribuent rebé la notificació de la mateixa el  23232323    de maig delde maig delde maig delde maig del     2012201220122012.

SegonSegonSegonSegon:::: El 30303030    de maig dede maig dede maig dede maig de    2012201220122012 el Sr. Antonio Puentes Moreno amb DNI 01.922.438-Y actuant en nom 
del contribuent interposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposició contra la liquidació esmentada i alhora sol·licità la 
suspensió del procés recaptatori mitjançant escrit amb registre d'entrada 11111111....262262262262////12121212, de 6 de juny del 
2012. A tal efecte aportà com a garantia l' aval bancariaval bancariaval bancariaval bancari estès pel Banc Popular Español SA el 28 de 
maig del 2012 , amb número d'inscripció al Registre Especial d' Avals 1587158715871587////20277202772027720277 per un import de  



121121121121....304304304304,,,,00000000.-.-.-.-euroseuroseuroseuros.

TercerTercerTercerTercer :::: El 26262626    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2012201220122012 mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 1111....017017017017////12121212    s'acordà la suspensióla suspensióla suspensióla suspensió    
del procés recaptatoridel procés recaptatoridel procés recaptatoridel procés recaptatori .  El contribuent rebé la notificació el dia 10101010    dddd''''agost deagost deagost deagost de     2012201220122012. 

QuartQuartQuartQuart:::: El 30303030    dddd''''agost delagost delagost delagost del    2012201220122012    el Sr. Antonio Puentes Moreno amb DNI 01.922.438-Y actuant en nom 
del contribuent    presenta escrit amb registre d'entrada 17171717....243243243243////12121212, de 4 de setembre, en el que    posa en 
coneixement de l'Ajuntament la sentènciasentènciasentènciasentència  dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió Europea ( Sala 
quarta ) de 12121212    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del     2012201220122012....

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: El 17171717    dddd''''octubre deloctubre deloctubre deloctubre del    2012201220122012    mitjançant resolució de l'Alcaldia núm. 1111....277277277277////12121212, hom  va 
desestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposició abans esmentat , i confirmà íntegrament la liquidació del tribut de 
referència. El contribuent rebé la notificació de la mateixa el  7777    de novembre delde novembre delde novembre delde novembre del     2012201220122012.

SisèSisèSisèSisè::::    L'11111111    de desembre delde desembre delde desembre delde desembre del    2012201220122012    el Sr. Antonio Puentes Moreno amb DNI 01.922.438-Y actuant en 
nom del contribuent    presenta escrit amb registre d'entrada 23232323....051051051051////12121212, de 17 de desembre de 2012, en 
el que    posa en coneixement de l'Ajuntament la intenció del seu representat d'interposar contra 
l'esmentada resolució desestimatòria del recurs de reposició , recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu.

SetèSetèSetèSetè::::    El    18181818    de desembre delde desembre delde desembre delde desembre del     2012201220122012 el contribuent interposa recurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiu  davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9999    de Barcelona contra la desestimació del recurs de reposiciócontra la desestimació del recurs de reposiciócontra la desestimació del recurs de reposiciócontra la desestimació del recurs de reposició    
assenyalatassenyalatassenyalatassenyalat , la qual cosa motiva el procediment número 518518518518////2012201220122012, que a dia d'avui resta pendent de 
sentència.

VuitèVuitèVuitèVuitè:::: El 20202020    de desembre delde desembre delde desembre delde desembre del    2012201220122012    respectivament  el Sr. Antonio Puentes Moreno amb DNI 
01.922.438-Y actuant en nom de l'interessat mitjançant escrit amb registre d'entrada núm.    77777777////13131313    , de 3 
de gener de 2013, comunica la interposició de l 'esmentat recurs contenciós a l'Ajuntament.

NovèNovèNovèNovè::::    La sentènciasentènciasentènciasentència  del Tribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió Europea ( Sala quarta ) de 12121212    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    
2012201220122012   ( dictada en els afers acumulats C-55/11, C-57/11 i C-58/11) estableix que l'article 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), s'ha 
d'interpretar en el sentit que s'oposa a l'aplicació d'un cànon per drets d'instal·lació de recursos en una 
propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, als operadors que, sense ser propietaris 
d'aquests recursos, els utilitzen per a prestar serveis de telefonia mòbil . 

També disposa que aquest article té efecte directe, de tal manera que confereix als particulars el dret 
a invocar-lo directament davant els òrgans jurisdiccionals nacionals per a oposar -se a l'aplicació d'una 
resolució dels poders públics incompatible amb ell .

DesèDesèDesèDesè:::: La interlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunal     ((((    Sala vuitenaSala vuitenaSala vuitenaSala vuitena     ))))    dededede    30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de     2014201420142014        (   adoptada en 
l'afer C-25/13 ) resol la decisió prejudicial plantejada per al Jutjat contenciós administratiu número 17 
de Barcelona en la que aquest es pregunta si la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic 
local a favor de els empreses explotadores de serveis se subministraments d 'interès general, aplicable 
a les empreses de telefonia mòbil, està compresa dintre del concepte de “cànon per drets 
d'instal·lació”. Aquest Jutjat diferencia entre l'autorització dels drets d'instal·lació de recursos i la 
contraprestació que s'ha de rebre per l'ús de domini on s'instal·len aquests. 

En la interlocutòria exposada el Tribunal afirma que el dret de la Unió Europea s'ha d'interpretar, a la 
vista de la sentència de de 12 de juliol del 2012 abans esmentada, en el sentit que s'oposa a 
l'aplicació d'una taxa, imposada com a contrapartida per la utilització i l'explotació dels recursos 
instal·lats en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, en el sentit de l'article 
13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), als 
operadors que presten serveis de comunicacions electròniques sense ser propietaris d'aquests 
recursos.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret     ::::

IIII....    La sentència del Tribunal Suprem de 27/01/2014 ( Cendoj. 28079130022014100026,  recollint el 



criteri exposat en les anteriors sentències de 10/10/2012 i 15/10/2012 per ell dictades després de 
conèixer la posició del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, assenyala que, per unitat de doctrina, 
s'han d'anul·lar els preceptes de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per l'aprofitament 
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis se subministraments 
d'interès general que inclouen dintre del fet imposable i com a subjecte passiu del tribut les empreses 
explotadores dels serveis de telefonia mòbil que no son titulars de les antenes, instal·lacions o xarxes 
a través de les quals es fan els subministraments, encara que siguin titulars de drets d'ús, accés o 
interconnexió. 

Aquest òrgan jurisdiccional exposa que això resulta contrari a l'article 13 de la Directiva autorització a 
que s'ha fet referència. Explica que aquesta solució és conseqüència immediata de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12/07/2012 que obliga als tribunals espanyols a corregir la 
seva doctrina per excloure expressament als operadors de telefonia mòbil no només del règim 
especial de quantificació de la taxa, sinó també de l'obligació de pagar la taxa qüestionada quan, no 
sent titulars de xarxes, ho son de drets d'ús, accés o interconnexió a elles. Diu que aquests operadors 
no han d'abonar taxes municipals per a l'ús del domini públic municipal si es limiten a utilitzar les 
instal·lacions de tercers. Considera que la normativa sectorial ha de prevaldre sobre la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 

Afegeix que el pronunciament anul·lador s'ha d'estendre al precepte de les ordenances que regula la 
quantia de la taxa, al partir de la premissa que tots els operadors de telefonia mòbil realitzen el fet 
imposable, amb independència de qui sigui el titular de les instal·lacions o xarxes que ocupen el sòl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals , que no s'adequa a la Directiva autorització invocada. 

El Tribunal Suprem ha dictat un gran nombre de sentències en el sentit exposat. 

IIIIIIII.... El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala contenciosa administrativa, secció primera), en 
la sentència de 4/7/2014, dictada en el recurs d'apel·lació 202/2013, sosté que, atesa la posició 
institucional de l'alt tribunal i el valor de la seva jurisprudència i doctrina legal, així com en virtut dels 
principis de primacia i vinculació del dret de la Unió Europea, s'ha de considerar que els operadors de 
telefonia mòbil no han d'abonar taxes municipals per l'ús del domini públic municipals si es limiten a 
utilitzar instal·lacions de tercers . 

IIIIIIIIIIII.... Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix que l'administració 
tributària podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s'estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten a una situació jurídica particular 
posen de manifest la improcedència de l'acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s'ha 
produït indefensió als interessats. 

IVIVIVIV.... Articles 10 a 12 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament general 
de desenvolupament de la Llei general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, regula el 
procediment a seguir per a la revocació dels actes administratius tributaris . 

VVVV.... Article 76 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
modificat en en el punt segon per la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació 
processal per a la implantació de la nova oficina judicial , i que diu : 
"1. Si interposat recurs contenciós administratiu l'Administració demandada reconeix totalment en via 
administrativa les pretensions del demandant, qualsevol de les parts podrà posar-ho en coneixement 
del jutge o el tribunal, quan l'Administració no ho fes. 
 2. El secretari judicial ha de manar escoltar a les parts per un termini comú de cinc dies i, després de 
comprovar que s'ha al·legat, el jutge o tribunal ha de dictar interlocutòria en què declari acabat el 
procediment i ordenar l'arxivament del recurs i la devolució de l'expedient administratiu, si el 
reconeixement no infringeix manifestament l'ordenament jurídic. En aquest últim cas ha de dictar 
sentència ajustada a dret."

A la vista d'aquest fonaments, i atès que  aquesta administració assumeix la decisió adoptada pel 
tribunals esmentats, es procedent revocar les resolucions dictades per l'Alcaldia a que s'ha fet 
referència, que es troben impugnades i pendents de pronunciament judicial, per tal d'evitar 
contenciosos innecessaris i adoptar el criteri establert . 

La justificació d'aquesta decisió revocatòria es troba en el fet que es conseqüència d'una actuació 



obligada d'adequació a la legalitat, com sosté el Tribunal Suprem en la seva sentència de 13/02/1996 ( 
RJ. 1571), on afirma que “el fet que amb fonamentació legal precisa, l'administració hagi alterat el seu 
criteri precedent, per ajustar-se a la legalitat invocada en el nou acte, no suposa vulneració del principi 
constitucional d'igualtat”. 

Igualment, es procedent acordar la devolució de l'aval bancari en el seu dia aportat per a l'obtenció de 
la suspensió de l'execució de la liquidació de referència. 

D'altra banda, atesa la voluntat d'aquesta administració d'acatar la doctrina legal del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem i d'adequació a la legalitat, també és procedent 
comunicar aquesta desaparició de l'objecte del litigi en el recurs que sobre aquesta mateixa qüestió 
consta pendent de resolució davant el Jutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu núm ....    9999    dededede    BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona     518518518518////2012201220122012    
.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Revocar dRevocar dRevocar dRevocar d''''oficioficioficiofici  la liquidació amb número de rebut 4444....406406406406....429429429429 aprovada per resolució de     de la 
Junta de Govern Local de 24242424    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2012201220122012 , per un import de 121121121121....304304304304,,,,00000000.-.-.-.-euroseuroseuroseuros , en concepte de 
Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de    
serveis se subministraments dserveis se subministraments dserveis se subministraments dserveis se subministraments d''''interès generalinterès generalinterès generalinterès general corresponent a l'exercici 2020202011111111 que té com a subjecte 
passiu contribuent a l'entitat    TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU, en la seva condició de 
prestadora del servei de telefonia mòbil, i la resolució posterior d'Alcaldia, núm. 1111....277277277277////12121212, de 17171717    
dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2012201220122012 , que desestimava el recurs de reposició  i mantenia íntegrament la liquidació 
esmentada, per haver quedat justificat documentalment que s'ha produït un canvi de criteri 
jurisprudencial que ha posat de manifest la seva improcedència .

SegonSegonSegonSegon::::    Retornar a TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU l'aval bancari aportat per l'obtenció de la 
suspensió de l'execució de la liquidació de referència estès pel Banc Popular Español SA , el 28 de 
maig del 2012 , amb número d'inscripció al Registre Especial d' Avals 1587158715871587////20277202772027720277 per un import de  
121121121121....304304304304,,,,00000000.-.-.-.-euroseuroseuroseuros.

TercerTercerTercerTercer :::: Comunicar al Jutjat Contenciós AdministratiuJutjat Contenciós AdministratiuJutjat Contenciós AdministratiuJutjat Contenciós Administratiu núm.    9999    de BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona  el contingut d'aquesta 
resolució, als efectes de la corresponent desaparició de l 'objecte de litigi en el procediment iniciat amb 
el número 518518518518////2012201220122012.

QuartQuartQuartQuart::::    Notificar aquesta resolució a    TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU    amb direcció fiscal 
corresponent al Distrito Telefónica, c/ Ronda de Comunicación s/n, Edificio Sur, 2, 2ª Planta , 28.050 
de Madrid ( MADRID ) , i al Servei de Tresoreria.

CinquèCinquèCinquèCinquè::::    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PER    
LLLL''''APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES    
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D''''INTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     
2012201220122012    PRACTICADA A TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUPRACTICADA A TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUPRACTICADA A TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUPRACTICADA A TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU,,,,    COM EMPRESA PRESTADORACOM EMPRESA PRESTADORACOM EMPRESA PRESTADORACOM EMPRESA PRESTADORA    
DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBILDEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBILDEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBILDEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL,,,,    I DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ    
QUE LA CONFIRMAQUE LA CONFIRMAQUE LA CONFIRMAQUE LA CONFIRMA,,,,    EN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVA,,,,    ARRAN DE LAARRAN DE LAARRAN DE LAARRAN DE LA    
JURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DEJURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DEJURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DEJURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DE    10101010    IIII    15151515    
DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE    2012201220122012    I SEGÜENTSI SEGÜENTSI SEGÜENTSI SEGÜENTS,,,,    QUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA    
DE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DE     12121212    DE JULIOL DELDE JULIOL DELDE JULIOL DELDE JULIOL DEL     2012201220122012....

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El 23232323    dddd''''abril delabril delabril delabril del    2013201320132013    mitjançant resolució de la Junta de Govern Local , es va aprovar la 
liquidació de Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses    
explotadores de serveis de subministraments dexplotadores de serveis de subministraments dexplotadores de serveis de subministraments dexplotadores de serveis de subministraments d''''interès generalinterès generalinterès generalinterès general de l'exercici 2012201220122012  per valor de 
111111111111....938938938938,,,,39393939.-.-.-.-euroseuroseuroseuros ( liquidació amb número de rebut 4444....581581581581....185185185185    ), que té com a subjecte passiu 



contribuent a TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU (  Abans MOVISTAR TELEFÓNICA MOVILES 
ESPAÑA SAU ) amb CIF A78923125 ,  com empresa prestadora del servei de telefonia mòbil. 

SegonSegonSegonSegon:::: El 5555    de juny delde juny delde juny delde juny del    2013201320132013 el Sr. Pablo de Carvajal González amb NIF 00.410.170-B actuant en 
nom del contribuent interposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposició contra la liquidació esmentada i alhora sol·licità lalalala    
suspensió del procés recaptatorisuspensió del procés recaptatorisuspensió del procés recaptatorisuspensió del procés recaptatori  mitjançant escrit amb registre d'entrada 11111111....262262262262////13131313, de 12 de juny del 
2013. A tal efecte aportà com a garantia l' aval bancariaval bancariaval bancariaval bancari estès pel Banco de Sabadell SA , el dia 3 de 
juny del 2013 , amb número d'inscripció 10000915543100009155431000091554310000915543 al Registre Especial d' Avals per un import de  
111111111111....938938938938,,,,39393939.-.-.-.-euroseuroseuroseuros.

TercerTercerTercerTercer :::: El 26262626    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    2013201320132013 mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 656656656656////13131313    s'acordà la    suspensió delsuspensió delsuspensió delsuspensió del    
procés recaptatoriprocés recaptatoriprocés recaptatoriprocés recaptatori . 

QuartQuartQuartQuart::::  El 13131313    de setembre delde setembre delde setembre delde setembre del    2013201320132013    mitjançant resolució de l'Alcaldia núm. 851851851851////13131313, hom  va 
desestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposició abans esmentat , i confirmà íntegrament la liquidació del tribut de 
referència. 

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: El    6666    de novembrde novembrde novembrde novembreeee    deldeldeldel    2020202011113333 el contribuent interposa recurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13131313    de Barcelona contra la desestimació del recurs decontra la desestimació del recurs decontra la desestimació del recurs decontra la desestimació del recurs de    
reposició assenyalatreposició assenyalatreposició assenyalatreposició assenyalat, la qual cosa motiva el procediment número 438438438438////2013201320132013 , que a dia d'avui resta 
pendent de sentència.

SisèSisèSisèSisè:::: La sentènciasentènciasentènciasentència  del Tribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió Europea ( Sala quarta ) de 12121212    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    
2012201220122012   ( dictada en els afers acumulats C-55/11, C-57/11 i C-58/11) estableix que l'article 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), s'ha 
d'interpretar en el sentit que s'oposa a l'aplicació d'un cànon per drets d'instal·lació de recursos en una 
propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, als operadors que, sense ser propietaris 
d'aquests recursos, els utilitzen per a prestar serveis de telefonia mòbil . 

També disposa que aquest article té efecte directe, de tal manera que confereix als particulars el dret 
a invocar-lo directament davant els òrgans jurisdiccionals nacionals per a oposar -se a l'aplicació d'una 
resolució dels poders públics incompatible amb ell .

SetèSetèSetèSetè:::: La interlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunal    ((((    Sala vuitenaSala vuitenaSala vuitenaSala vuitena    ))))    dededede    30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014        (   adoptada en 
l'afer C-25/13 ) resol la decisió prejudicial plantejada per al Jutjat contenciós administratiu número 17 
de Barcelona en la que aquest es pregunta si la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic 
local a favor de els empreses explotadores de serveis se subministraments d 'interès general, aplicable 
a les empreses de telefonia mòbil, està compresa dintre del concepte de “cànon per drets 
d'instal·lació”. Aquest Jutjat diferencia entre l'autorització dels drets d'instal·lació de recursos i la 
contraprestació que s'ha de rebre per l'ús de domini on s'instal·len aquests. 

En la interlocutòria exposada el Tribunal afirma que el dret de la Unió Europea s'ha d'interpretar, a la 
vista de la sentència de de 12 de juliol del 2012 abans esmentada, en el sentit que s'oposa a 
l'aplicació d'una taxa, imposada com a contrapartida per la utilització i l'explotació dels recursos 
instal·lats en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, en el sentit de l'article 
13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), als 
operadors que presten serveis de comunicacions electròniques sense ser propietaris d'aquests 
recursos.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret     ::::

IIII....    La sentència del Tribunal Suprem de 27/01/2014 ( Cendoj. 28079130022014100026,  recollint el 
criteri exposat en les anteriors sentències de 10/10/2012 i 15/10/2012 per ell dictades després de 
conèixer la posició del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, assenyala que, per unitat de doctrina, 
s'han d'anul·lar els preceptes de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per l'aprofitament 
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis se subministraments 
d'interès general que inclouen dintre del fet imposable i com a subjecte passiu del tribut les empreses 
explotadores dels serveis de telefonia mòbil que no son titulars de les antenes, instal·lacions o xarxes 
a través de les quals es fan els subministraments, encara que siguin titulars de drets d'ús, accés o 



interconnexió. 

Aquest òrgan jurisdiccional exposa que això resulta contrari a l'article 13 de la Directiva autorització a 
que s'ha fet referència. Explica que aquesta solució és conseqüència immediata de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12/07/2012 que obliga als tribunals espanyols a corregir la 
seva doctrina per excloure expressament als operadors de telefonia mòbil no només del règim 
especial de quantificació de la taxa, sinó també de l'obligació de pagar la taxa qüestionada quan, no 
sent titulars de xarxes, ho son de drets d'ús, accés o interconnexió a elles. Diu que aquests operadors 
no han d'abonar taxes municipals per a l'ús del domini públic municipal si es limiten a utilitzar les 
instal·lacions de tercers. Considera que la normativa sectorial ha de prevaldre sobre la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 

Afegeix que el pronunciament anul·lador s'ha d'estendre al precepte de les ordenances que regula la 
quantia de la taxa, al partir de la premissa que tots els operadors de telefonia mòbil realitzen el fet 
imposable, amb independència de qui sigui el titular de les instal·lacions o xarxes que ocupen el sòl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals , que no s'adequa a la Directiva autorització invocada. 

El Tribunal Suprem ha dictat un gran nombre de sentències en el sentit exposat. 

IIIIIIII.... El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala contenciosa administrativa, secció primera), en 
la sentència de 4/7/2014, dictada en el recurs d'apel·lació 202/2013, sosté que, atesa la posició 
institucional de l'alt tribunal i el valor de la seva jurisprudència i doctrina legal, així com en virtut dels 
principis de primacia i vinculació del dret de la Unió Europea, s'ha de considerar que els operadors de 
telefonia mòbil no han d'abonar taxes municipals per l'ús del domini públic municipals si es limiten a 
utilitzar instal·lacions de tercers . 

IIIIIIIIIIII.... Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix que l'administració 
tributària podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s'estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten a una situació jurídica particular 
posen de manifest la improcedència de l'acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s'ha 
produït indefensió als interessats. 

IVIVIVIV.... Articles 10 a 12 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament general 
de desenvolupament de la Llei general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, regula el 
procediment a seguir per a la revocació dels actes administratius tributaris . 

VVVV.... Article 76 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
modificat en en el punt segon per la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació 
processal per a la implantació de la nova oficina judicial , i que diu : 
"1. Si interposat recurs contenciós administratiu l'Administració demandada reconeix totalment en via 
administrativa les pretensions del demandant, qualsevol de les parts podrà posar-ho en coneixement 
del jutge o el tribunal, quan l'Administració no ho fes. 
 2. El secretari judicial ha de manar escoltar a les parts per un termini comú de cinc dies i, després de 
comprovar que s'ha al·legat, el jutge o tribunal ha de dictar interlocutòria en què declari acabat el 
procediment i ordenar l'arxivament del recurs i la devolució de l'expedient administratiu, si el 
reconeixement no infringeix manifestament l'ordenament jurídic. En aquest últim cas ha de dictar 
sentència ajustada a dret."

A la vista d'aquest fonaments, i atès que  aquesta administració assumeix la decisió adoptada pel 
tribunals esmentats, es procedent revocar les resolucions dictades per l'Alcaldia a que s'ha fet 
referència, que es troben impugnades i pendents de pronunciament judicial, per tal d'evitar 
contenciosos innecessaris i adoptar el criteri establert . 

La justificació d'aquesta decisió revocatòria es troba en el fet que es conseqüència d'una actuació 
obligada d'adequació a la legalitat, com sosté el Tribunal Suprem en la seva sentència de 13/02/1996 ( 
RJ. 1571), on afirma que “el fet que amb fonamentació legal precisa, l'administració hagi alterat el seu 
criteri precedent, per ajustar-se a la legalitat invocada en el nou acte, no suposa vulneració del principi 
constitucional d'igualtat”. 

Igualment, es procedent acordar la devolució de l'aval bancari en el seu dia aportat per a l'obtenció de 
la suspensió de l'execució de la liquidació de referència. 



D'altra banda, atesa la voluntat d'aquesta administració d'acatar la doctrina legal del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem i d'adequació a la legalitat, també és procedent 
comunicar aquesta desaparició de l'objecte del litigi en el recurs que sobre aquesta mateixa qüestió 
consta pendent de resolució davant el Jutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu núm....    13131313    dededede    BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona     
438438438438////2013201320132013    .

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Revocar dRevocar dRevocar dRevocar d''''oficioficioficiofici  la liquidació amb número de rebut 4444....581581581581....185185185185 aprovada per resolució de     de la 
Junta de Govern Local de 23232323    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2013201320132013 , per un import de 111111111111....938938938938,,,,39393939.-.-.-.-euroseuroseuroseuros , en concepte de 
Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de    
serveis de subministraments dserveis de subministraments dserveis de subministraments dserveis de subministraments d''''interès generalinterès generalinterès generalinterès general corresponent a l'exercici 2020202012121212 que té com a subjecte 
passiu contribuent a l'entitat    TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU, en la seva condició de 
prestadora del servei de telefonia mòbil, i la resolució posterior d'Alcaldia, núm. 851851851851////13131313, de 13131313    dededede    
setembre delsetembre delsetembre delsetembre del    2013201320132013 , que desestimava el recurs de reposició  i mantenia íntegrament la liquidació 
esmentada, per haver quedat justificat documentalment que s'ha produït un canvi de criteri 
jurisprudencial que ha posat de manifest la seva improcedència .

SegonSegonSegonSegon::::    Retornar a TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU l'aval bancari aportat per l'obtenció de la 
suspensió de l'execució de la liquidació de referència estès pel  Banco de Sabadell SA , el dia 3 de 
juny del 2013 , amb número d'inscripció 10000915543100009155431000091554310000915543 al Registre Especial d' Avals per un import de  
111111111111....938938938938,,,,39393939.-.-.-.-euroseuroseuroseuros.

TercerTercerTercerTercer :::: Comunicar al Jutjat Contenciós AdministratiuJutjat Contenciós AdministratiuJutjat Contenciós AdministratiuJutjat Contenciós Administratiu núm.    13131313    de BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona  el contingut d'aquesta 
resolució, als efectes de la corresponent desaparició de l 'objecte de litigi en el procediment iniciat amb 
el número 438438438438////2013201320132013.

QuartQuartQuartQuart::::    Notificar aquesta resolució a    TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAUTELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU    amb direcció fiscal 
corresponent al Distrito Telefónica, c/ Ronda de Comunicación s/n, Edificio Sur, 2, 2ª Planta , 28.050 
de Madrid ( MADRID ) , i al Servei de Tresoreria.

CinquèCinquèCinquèCinquè::::    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PER    
LLLL''''APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES    
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D''''INTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     
2012201220122012    PRACTICADA A XFERA MOVILES SAPRACTICADA A XFERA MOVILES SAPRACTICADA A XFERA MOVILES SAPRACTICADA A XFERA MOVILES SA,,,,    COM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DECOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DECOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DECOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DE    
TELEFONIA MÒBILTELEFONIA MÒBILTELEFONIA MÒBILTELEFONIA MÒBIL,,,,    I DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LA    
CONFIRMACONFIRMACONFIRMACONFIRMA,,,,    EN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVA,,,,    ARRAN DE LAARRAN DE LAARRAN DE LAARRAN DE LA    
JURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DEJURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DEJURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DEJURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DE    10101010    IIII    15151515    
DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE    2012201220122012    I SEGÜENTSI SEGÜENTSI SEGÜENTSI SEGÜENTS,,,,    QUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA    
DE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DE     12121212    DE JULIOL DELDE JULIOL DELDE JULIOL DELDE JULIOL DEL     2012201220122012

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El 23232323    dddd''''abril delabril delabril delabril del    2013201320132013    mitjançant resolució  de la Junta de Govern Local  es va aprovar la 
liquidació de Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses    
explotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments d''''interès generalinterès generalinterès generalinterès general de l'exercici 2012201220122012  per valor de 
5555....726726726726,,,,05050505.-.-.-.-euroseuroseuroseuros ( liquidació amb número de rebut 4444....581581581581....180180180180    ), que té com a subjecte passiu a XFERAXFERAXFERAXFERA    
MOVILES SAMOVILES SAMOVILES SAMOVILES SA  amb CIF A82528548 ,  com empresa prestadora del servei de telefonia mòbil. El 
contribuent rebé la notificació el dia 16161616    de maig delde maig delde maig delde maig del     2013201320132013.

SegonSegonSegonSegon:::: El 17171717    de juny delde juny delde juny delde juny del    2012012012013333 el Sr. Sebastián del Val Català  amb DNI 46.123.974-G en nom i 
representació del contribuent, interposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposició contra la liquidació esmentada mitjançant 
escrit amb registre d'entrada 11111111....934934934934////13131313    el 20202020    de juny delde juny delde juny delde juny del     2013201320132013....    



TercerTercerTercerTercer :::: El 12121212    de setembre delde setembre delde setembre delde setembre del    2013201320132013    mitjançant resolució de l'Alcaldia núm. 852852852852////2013201320132013 , hom  va 
desestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposiciódesestimar el recurs de reposició abans esmentat , i confirmà íntegrament la liquidació del tribut de 
referència. L'interessat rebé la notificació de la mateixa el dia  25252525    dddd''''octubre deloctubre deloctubre deloctubre del     2013201320132013....

QuartQuartQuartQuart:::: El 30303030    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    2013201320132013 mitjançant escrit amb registre d'entrada núm. 15151515....410410410410////13131313    el Sr. 
Sebastián del Val Català  amb DNI 46.123.974-G en nom i representació del contribuent, sol·licità la 
suspensió de l'execució de la liquidació tot aportant aval com a garantiaaval com a garantiaaval com a garantiaaval com a garantia. Però aquesta garantia no 
tenia com a creditor l'Ajuntament de Granollers. 

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: El 24242424    de setembre delde setembre delde setembre delde setembre del    2013201320132013 mitjançant escrit de comunicació amb registre de sortida núm. 
11111111....250250250250////13131313    el Servei de Gestió Tributària posà en coneixement lel Servei de Gestió Tributària posà en coneixement lel Servei de Gestió Tributària posà en coneixement lel Servei de Gestió Tributària posà en coneixement l''''error en lerror en lerror en lerror en l''''esmentat avalesmentat avalesmentat avalesmentat aval....    L'interessat 
rebé la notificació de la mateixa el dia 30303030    de setembre delde setembre delde setembre delde setembre del     2013201320132013....

SisèSisèSisèSisè    ::::    El 25252525    de novembre delde novembre delde novembre delde novembre del    2013201320132013 mitjançant escrit amb registre d'entrada núm. 21212121....637637637637////13131313    el Sr. 
Sebastián del Val Català  amb DNI 46.123.974-G en nom i representació del contribuent, sol·licità la 
suspensió de l'execució de la liquidació tot aportant un nou aval com a garantiaun nou aval com a garantiaun nou aval com a garantiaun nou aval com a garantia, estès per BANCO 
SANTANDER SA el dia 18 de novembre del 2013 per un import de 5.726,05.-euros i amb número al 
Registre Especial d'Avals  0030003000300030----1518151815181518----02020202----0154487015448701544870154487----211211211211....

SetèSetèSetèSetè::::    El    9999    de desembre delde desembre delde desembre delde desembre del    2013201320132013    mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 1069106910691069////2013201320132013    hom va acordar la 
suspensió del procés recaptatori. L'interessat rebé la notificació de la mateixa el dia 17171717    de gener delde gener delde gener delde gener del    
2014201420142014....

VuitèVuitèVuitèVuitè::::    23232323    de desembrede desembrede desembrede desembre    deldeldeldel    2013201320132013    el contribuent interposa recurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11111111    de Barcelona contra la desestimació del recurs de reposiciócontra la desestimació del recurs de reposiciócontra la desestimació del recurs de reposiciócontra la desestimació del recurs de reposició    
assenyalatassenyalatassenyalatassenyalat , la qual cosa motiva el procediment número 518518518518////13131313, que a dia d'avui resta pendent de 
Sentència.

NovèNovèNovèNovè:::: La sentènciasentènciasentènciasentència  del Tribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió Europea ( Sala quarta ) de 12121212    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    
2012201220122012   ( dictada en els afers acumulats C-55/11, C-57/11 i C-58/11) estableix que l'article 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), s'ha 
d'interpretar en el sentit que s'oposa a l'aplicació d'un cànon per drets d'instal·lació de recursos en una 
propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, als operadors que, sense ser propietaris 
d'aquests recursos, els utilitzen per a prestar serveis de telefonia mòbil . 

També disposa que aquest article té efecte directe, de tal manera que confereix als particulars el dret 
a invocar-lo directament davant els òrgans jurisdiccionals nacionals per a oposar -se a l'aplicació d'una 
resolució dels poders públics incompatible amb ell .

DesèDesèDesèDesè::::    La interlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunal     ((((    Sala vuitenaSala vuitenaSala vuitenaSala vuitena     ))))    dededede    30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de     2014201420142014        (   adoptada en 
l'afer C-25/13 ) resol la decisió prejudicial plantejada per al Jutjat contenciós administratiu número 17 
de Barcelona en la que aquest es pregunta si la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic 
local a favor de els empreses explotadores de serveis se subministraments d 'interès general, aplicable 
a les empreses de telefonia mòbil, està compresa dintre del concepte de “cànon per drets 
d'instal·lació”. Aquest Jutjat diferencia entre l'autorització dels drets d'instal·lació de recursos i la 
contraprestació que s'ha de rebre per l'ús de domini on s'instal·len aquests. 

En la interlocutòria exposada el Tribunal afirma que el dret de la Unió Europea s'ha d'interpretar, a la 
vista de la sentència de de 12 de juliol del 2012 abans esmentada, en el sentit que s'oposa a 
l'aplicació d'una taxa, imposada com a contrapartida per la utilització i l'explotació dels recursos 
instal·lats en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, en el sentit de l'article 
13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), als 
operadors que presten serveis de comunicacions electròniques sense ser propietaris d'aquests 
recursos.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret     ::::

IIII....    La sentència del Tribunal Suprem de 27/01/2014 ( Cendoj. 28079130022014100026,  recollint el 
criteri exposat en les anteriors sentències de 10/10/2012 i 15/10/2012 per ell dictades després de 



conèixer la posició del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, assenyala que, per unitat de doctrina, 
s'han d'anul·lar els preceptes de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per l'aprofitament 
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis se subministraments 
d'interès general que inclouen dintre del fet imposable i com a subjecte passiu del tribut les empreses 
explotadores dels serveis de telefonia mòbil que no son titulars de les antenes, instal·lacions o xarxes 
a través de les quals es fan els subministraments, encara que siguin titulars de drets d'ús, accés o 
interconnexió. 

Aquest òrgan jurisdiccional exposa que això resulta contrari a l'article 13 de la Directiva autorització a 
que s'ha fet referència. Explica que aquesta solució és conseqüència immediata de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12/07/2012 que obliga als tribunals espanyols a corregir la 
seva doctrina per excloure expressament als operadors de telefonia mòbil no només del règim 
especial de quantificació de la taxa, sinó també de l'obligació de pagar la taxa qüestionada quan, no 
sent titulars de xarxes, ho son de drets d'ús, accés o interconnexió a elles. Diu que aquests operadors 
no han d'abonar taxes municipals per a l'ús del domini públic municipal si es limiten a utilitzar les 
instal·lacions de tercers. Considera que la normativa sectorial ha de prevaldre sobre la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 

Afegeix que el pronunciament anul·lador s'ha d'estendre al precepte de les ordenances que regula la 
quantia de la taxa, al partir de la premissa que tots els operadors de telefonia mòbil realitzen el fet 
imposable, amb independència de qui sigui el titular de les instal·lacions o xarxes que ocupen el sòl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals , que no s'adequa a la Directiva autorització invocada. 

El Tribunal Suprem ha dictat un gran nombre de sentències en el sentit exposat. 

IIIIIIII.... El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala contenciosa administrativa, secció primera), en 
la sentència de 4/7/2014, dictada en el recurs d'apel·lació 202/2013, sosté que, atesa la posició 
institucional de l'alt tribunal i el valor de la seva jurisprudència i doctrina legal, així com en virtut dels 
principis de primacia i vinculació del dret de la Unió Europea, s'ha de considerar que els operadors de 
telefonia mòbil no han d'abonar taxes municipals per l'ús del domini públic municipals si es limiten a 
utilitzar instal·lacions de tercers . 

IIIIIIIIIIII.... Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix que l'administració 
tributària podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s'estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten a una situació jurídica particular 
posen de manifest la improcedència de l'acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s'ha 
produït indefensió als interessats. 

IVIVIVIV.... Articles 10 a 12 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament general 
de desenvolupament de la Llei general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, regula el 
procediment a seguir per a la revocació dels actes administratius tributaris . 

VVVV.... Article 76 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
modificat en en el punt segon per la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació 
processal per a la implantació de la nova oficina judicial , i que diu : 
"1. Si interposat recurs contenciós administratiu l'Administració demandada reconeix totalment en via 
administrativa les pretensions del demandant, qualsevol de les parts podrà posar-ho en coneixement 
del jutge o el tribunal, quan l'Administració no ho fes. 
 2. El secretari judicial ha de manar escoltar a les parts per un termini comú de cinc dies i, després de 
comprovar que s'ha al·legat, el jutge o tribunal ha de dictar interlocutòria en què declari acabat el 
procediment i ordenar l'arxivament del recurs i la devolució de l'expedient administratiu, si el 
reconeixement no infringeix manifestament l'ordenament jurídic. En aquest últim cas ha de dictar 
sentència ajustada a dret."

A la vista d'aquest fonaments, i atès que  aquesta administració assumeix la decisió adoptada pel 
tribunals esmentats, es procedent revocar les resolucions dictades per la Junta de Govern Local i 
l'Alcaldia a que s'ha fet referència, que es troben impugnades i pendents de pronunciament judicial, 
per tal d'evitar contenciosos innecessaris i adoptar el criteri establert . 

La justificació d'aquesta decisió revocatòria es troba en el fet que es conseqüència d'una actuació 
obligada d'adequació a la legalitat, com sosté el Tribunal Suprem en la seva sentència de 13/02/1996 ( 



RJ. 1571), on afirma que “el fet que amb fonamentació legal precisa, l'administració hagi alterat el seu 
criteri precedent, per ajustar-se a la legalitat invocada en el nou acte, no suposa vulneració del principi 
constitucional d'igualtat”. 

Igualment, es procedent acordar la devolució de l'aval bancari en el seu dia aportat per a l'obtenció de 
la suspensió de l'execució de la liquidació de referència. 

D'altra banda, atesa la voluntat d'aquesta administració d'acatar la doctrina legal del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem i d'adequació a la legalitat, també és procedent 
comunicar aquesta desaparició de l'objecte del litigi en el recurs que sobre aquesta mateixa qüestió 
consta pendent de resolució davant el Jutjat contenció administratiu núm. 11111111 de Barcelona 518518518518////13131313 .

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Revocar dRevocar dRevocar dRevocar d''''oficioficioficiofici  la liquidació amb número de rebut 4444....581581581581....180180180180 aprovada per resolució de la 
Junta de Govern Local de 23232323    dddd''''abril delabril delabril delabril del    2013201320132013 , per un import de 5555....726726726726,,,,05050505.-.-.-.-euroseuroseuroseuros , en concepte de 
Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de    
serveis se subministraments dserveis se subministraments dserveis se subministraments dserveis se subministraments d''''interès general corresponent a linterès general corresponent a linterès general corresponent a linterès general corresponent a l''''exerciciexerciciexerciciexercici     2012201220122012 que té com a subjecte 
passiu contribuent a l'entitat    XFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SA, en la seva condició de prestadora del servei de 
telefonia mòbil, i la resolució posterior, també d'Alcaldia, núm.    852852852852////2013201320132013, de 12121212    de setembre delde setembre delde setembre delde setembre del    2013201320132013 
, que desestimava el recurs de reposició presentat   i que mantenia íntegrament la liquidació 
esmentada, per haver quedat justificat documentalment que s'ha produït un canvi de criteri 
jurisprudencial que ha posat de manifest la seva improcedència .

SegonSegonSegonSegon::::    Retornar a XFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SA l'aval bancari estès per BANCO SANTANDER SA el dia 18 
de novembre del 2013, per un import de 5.726,05.-euros i amb número al Registre Especial d'Avals  
0030003000300030----1518151815181518----02020202----0154487015448701544870154487----211211211211....

TercerTercerTercerTercer :::: Comunicar al Jutjat Contenciós AdministratiuJutjat Contenciós AdministratiuJutjat Contenciós AdministratiuJutjat Contenciós Administratiu núm.    11111111    de BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona  el contingut d'aquesta 
resolució, als efectes de la corresponent desaparició de l 'objecte de litigi en el procediment iniciat amb 
el número    518518518518////13131313.

QuartQuartQuartQuart::::    Notificar aquesta resolució a    XFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SA    amb direcció fiscal corresponent a la 
Rambla de Catalunya, 75, 3r 1a , 08007 de Barcelona , i al Servei de Tresoreria.Notificar a les 
persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PER    
LLLL''''APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES    
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D''''INTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     
2011201120112011    PRACTICADA A XFERA MOVILES SAPRACTICADA A XFERA MOVILES SAPRACTICADA A XFERA MOVILES SAPRACTICADA A XFERA MOVILES SA,,,,    COM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DECOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DECOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DECOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DE    
TELEFONIA MÒBILTELEFONIA MÒBILTELEFONIA MÒBILTELEFONIA MÒBIL,,,,    I DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LA    
CONFIRMACONFIRMACONFIRMACONFIRMA,,,,    EN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVA,,,,    ARRAN DE LA SENTÈNCIAARRAN DE LA SENTÈNCIAARRAN DE LA SENTÈNCIAARRAN DE LA SENTÈNCIA    
ESTIMATÒRIA NÚMESTIMATÒRIA NÚMESTIMATÒRIA NÚMESTIMATÒRIA NÚM....    81818181////2014201420142014    EMESA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMEMESA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMEMESA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMEMESA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM....    8888    DEDEDEDE    
BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA....

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El 24242424    dddd''''abril delabril delabril delabril del    2012201220122012    mitjançant resolució  de la Junta de Govern Local  es va aprovar la 
liquidació de Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses    
explotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments dexplotadores de serveis se subministraments d''''interès generalinterès generalinterès generalinterès general de l'exercici 2011201120112011  per valor de 
3333....509509509509,,,,71717171.-.-.-.-euroseuroseuroseuros ( liquidació amb número de rebut 4444....406406406406....427427427427    ), que té com a subjecte passiu a XFERAXFERAXFERAXFERA    
MOVILES SAMOVILES SAMOVILES SAMOVILES SA  amb CIF A82528548 ,  com empresa prestadora del servei de telefonia mòbil. El 
contribuent rebé la notificació el dia 24242424    de maig delde maig delde maig delde maig del     2012201220122012.

SegonSegonSegonSegon:::: El 7777    de juny delde juny delde juny delde juny del    2012012012012222 el Sr. Sebastián del Val Català  amb DNI 46.123.974-G en nom i 
representació del contribuent, interposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposicióinterposà recurs de reposició contra la liquidació esmentada mitjançant 
escrit amb registre d'entrada 11111111....785785785785////12121212    el 12121212    de juny delde juny delde juny delde juny del     2012201220122012....    



TercerTercerTercerTercer :::: El 29292929    de juny delde juny delde juny delde juny del    2012201220122012    l'interessat va satisfer la liquidació amb número de rebut 4444....406406406406....427427427427 
corresponent a la Taxa de referència de l'exercici 2011201120112011.

QuartQuartQuartQuart:::: El 10101010    juliol deljuliol deljuliol deljuliol del    2012201220122012    mitjançant resolució de l'Alcaldia núm. 937937937937////2012201220122012, hom  va desestimar eldesestimar eldesestimar eldesestimar el    
recurs de reposiciórecurs de reposiciórecurs de reposiciórecurs de reposició abans esmentat , i confirmà íntegrament la liquidació del tribut de referència. 
L'interessat rebé la notificació de la mateixa el dia  26262626    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del     2012201220122012.

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: El 26262626    de setembre delde setembre delde setembre delde setembre del    2012201220122012    el contribuent interposa recurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiurecurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu núm.... 8888    de Barcelonade Barcelonade Barcelonade Barcelona contra la desestimació del recurs decontra la desestimació del recurs decontra la desestimació del recurs decontra la desestimació del recurs de    
reposició assenyalatreposició assenyalatreposició assenyalatreposició assenyalat , la qual cosa motiva el procediment número 376376376376////2012201220122012.

SisèSisèSisèSisè::::    El 24242424    de març delde març delde març delde març del    2014201420142014 el Jutjat Contenciós esmentat emet sentència númsentència númsentència númsentència núm....    81818181    deldeldeldel    2014201420142014 en la 
que estimaestimaestimaestima el recurs contenciós administratiu 376376376376////2012201220122012 interposat per XFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SA ....    
SetèSetèSetèSetè::::    El    24242424    dddd''''abril delabril delabril delabril del    2014201420142014    l'Ajuntament de Granollers interposà recurs d'apel·lació núm. 120120120120////14141414 
davant de la SeccióSeccióSeccióSecció     1111ª de la Sala Contenciosaª de la Sala Contenciosaª de la Sala Contenciosaª de la Sala Contenciosa----Administrativa del Tribunal Superior de Justícia deAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia deAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia deAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia de    
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya  .

VuitèVuitèVuitèVuitè:::: La sentènciasentènciasentènciasentència  del Tribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió EuropeaTribunal de Justícia de la Unió Europea ( Sala quarta ) de 12121212    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    
2012201220122012   ( dictada en els afers acumulats C-55/11, C-57/11 i C-58/11) estableix que l'article 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), s'ha 
d'interpretar en el sentit que s'oposa a l'aplicació d'un cànon per drets d'instal·lació de recursos en una 
propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, als operadors que, sense ser propietaris 
d'aquests recursos, els utilitzen per a prestar serveis de telefonia mòbil . 

També disposa que aquest article té efecte directe, de tal manera que confereix als particulars el dret 
a invocar-lo directament davant els òrgans jurisdiccionals nacionals per a oposar -se a l'aplicació d'una 
resolució dels poders públics incompatible amb ell .

NovèNovèNovèNovè::::    La interlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunalinterlocutòria del mateix Tribunal    ((((    Sala vuitenaSala vuitenaSala vuitenaSala vuitena    ))))    dededede    30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014                ( 
adoptada en l'afer C-25/13 ) resol la decisió prejudicial plantejada per al Jutjat contenciós 
administratiu número 17 de Barcelona en la que aquest es pregunta si la Taxa per l'aprofitament 
especial del domini públic local a favor de els empreses explotadores de serveis se subministraments 
d'interès general, aplicable a les empreses de telefonia mòbil, està compresa dintre del concepte de 
“cànon per drets d'instal·lació”. Aquest Jutjat diferencia entre l'autorització dels drets d'instal·lació de 
recursos i la contraprestació que s'ha de rebre per l'ús de domini on s'instal·len aquests. 

En la interlocutòria exposada el Tribunal afirma que el dret de la Unió Europea s'ha d'interpretar, a la 
vista de la sentència de de 12 de juliol del 2012 abans esmentada, en el sentit que s'oposa a 
l'aplicació d'una taxa, imposada com a contrapartida per la utilització i l'explotació dels recursos 
instal·lats en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, en el sentit de l'article 
13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), als 
operadors que presten serveis de comunicacions electròniques sense ser propietaris d'aquests 
recursos.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret     ::::

IIII....    La sentència del Tribunal Suprem de 27/01/2014 ( Cendoj. 28079130022014100026,  recollint el 
criteri exposat en les anteriors sentències de 10/10/2012 i 15/10/2012 per ell dictades després de 
conèixer la posició del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, assenyala que, per unitat de doctrina, 
s'han d'anul·lar els preceptes de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per l'aprofitament 
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis se subministraments 
d'interès general que inclouen dintre del fet imposable i com a subjecte passiu del tribut les empreses 
explotadores dels serveis de telefonia mòbil que no son titulars de les antenes, instal·lacions o xarxes 
a través de les quals es fan els subministraments, encara que siguin titulars de drets d'ús, accés o 
interconnexió. 

Aquest òrgan jurisdiccional exposa que això resulta contrari a l'article 13 de la Directiva autorització a 
que s'ha fet referència. Explica que aquesta solució és conseqüència immediata de la sentència del 



Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12/07/2012 que obliga als tribunals espanyols a corregir la 
seva doctrina per excloure expressament als operadors de telefonia mòbil no només del règim 
especial de quantificació de la taxa, sinó també de l'obligació de pagar la taxa qüestionada quan, no 
sent titulars de xarxes, ho son de drets d'ús, accés o interconnexió a elles. Diu que aquests operadors 
no han d'abonar taxes municipals per a l'ús del domini públic municipal si es limiten a utilitzar les 
instal·lacions de tercers. Considera que la normativa sectorial ha de prevaldre sobre la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 

Afegeix que el pronunciament anul·lador s'ha d'estendre al precepte de les ordenances que regula la 
quantia de la taxa, al partir de la premissa que tots els operadors de telefonia mòbil realitzen el fet 
imposable, amb independència de qui sigui el titular de les instal·lacions o xarxes que ocupen el sòl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals , que no s'adequa a la Directiva autorització invocada. 

El Tribunal Suprem ha dictat un gran nombre de sentències en el sentit exposat. 

IIIIIIII.... El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala contenciosa administrativa, secció primera), en 
la sentència de 4/7/2014, dictada en el recurs d'apel·lació 202/2013, sosté que, atesa la posició 
institucional de l'alt tribunal i el valor de la seva jurisprudència i doctrina legal, així com en virtut dels 
principis de primacia i vinculació del dret de la Unió Europea, s'ha de considerar que els operadors de 
telefonia mòbil no han d'abonar taxes municipals per l'ús del domini públic municipals si es limiten a 
utilitzar instal·lacions de tercers . 

IIIIIIIIIIII.... Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix que l'administració 
tributària podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s'estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten a una situació jurídica particular 
posen de manifest la improcedència de l'acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s'ha 
produït indefensió als interessats. 

IVIVIVIV.... Articles 10 a 12 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament general 
de desenvolupament de la Llei general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, regula el 
procediment a seguir per a la revocació dels actes administratius tributaris . 

VVVV.... Article 76 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
modificat en en el punt segon per la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació 
processal per a la implantació de la nova oficina judicial , i que diu : 
"1. Si interposat recurs contenciós administratiu l'Administració demandada reconeix totalment en via 
administrativa les pretensions del demandant, qualsevol de les parts podrà posar-ho en coneixement 
del jutge o el tribunal, quan l'Administració no ho fes. 
 2. El secretari judicial ha de manar escoltar a les parts per un termini comú de cinc dies i, després de 
comprovar que s'ha al·legat, el jutge o tribunal ha de dictar interlocutòria en què declari acabat el 
procediment i ordenar l'arxivament del recurs i la devolució de l'expedient administratiu, si el 
reconeixement no infringeix manifestament l'ordenament jurídic. En aquest últim cas ha de dictar 
sentència ajustada a dret."

A la vista d'aquest fonaments, i atès que  aquesta administració assumeix la decisió adoptada pel 
tribunals esmentats, es procedent revocar les resolucions dictades per l'Alcaldia i la Junta de Govern 
Local a que s'ha fet referència, que es troben impugnades i pendents de pronunciament judicial, per 
tal d'evitar contenciosos innecessaris i adoptar el criteri establert . 
La justificació d'aquesta decisió revocatòria es troba en el fet que es conseqüència d'una actuació 
obligada d'adequació a la legalitat, com sosté el Tribunal Suprem en la seva sentència de 13/02/1996 ( 
RJ. 1571), on afirma que “el fet que amb fonamentació legal precisa, l'administració hagi alterat el seu 
criteri precedent, per ajustar-se a la legalitat invocada en el nou acte, no suposa vulneració del principi 
constitucional d'igualtat”. 

Atesa la voluntat d'aquesta administració d'acatar la doctrina legal del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea i del Tribunal Suprem i d'adequació a la legalitat, i la sentència estimatòria emesa pel Jutjat 
Contenciós  núm. 81 del 2014, de 24 de març,  en la que estimava el recurs contenciós administratiu 
376/2012 C interposat per l'interessat,,,,    és procedent comunicar aquesta desaparició de l'objecte del 
litigi en el recurs d'apel·lació que sobre aquesta mateixa qüestió resta pendent de resolució davant la 
Secció 1ª de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  en el 
procediment amb núm. 120120120120////14141414.



Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Revocar dRevocar dRevocar dRevocar d''''oficioficioficiofici  la liquidació amb número de rebut 4444....406406406406....427427427427 aprovada per resolució de la 
Junta de Govern Local de 24242424    dddd''''abril delabril delabril delabril del    2012201220122012 , per un import de 3333....509509509509,,,,71717171.-.-.-.-euroseuroseuroseuros , en concepte de 
Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores deaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de    
serveis se subministraments dserveis se subministraments dserveis se subministraments dserveis se subministraments d''''interès general corresponent a linterès general corresponent a linterès general corresponent a linterès general corresponent a l''''exerciciexerciciexerciciexercici     2011201120112011 que té com a subjecte 
passiu contribuent a l'entitat    XFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SA, en la seva condició de prestadora del servei de 
telefonia mòbil, i la resolució posterior, també d'Alcaldia, núm.    937937937937////2012201220122012, de 10101010    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    2012201220122012 , 
que desestimava el recurs de reposició presentat   i que mantenia íntegrament la liquidació 
esmentada, d'acord amb la sentència estimatòria númnúmnúmnúm....    81818181    deldeldeldel    2014201420142014 del Jutjat ContenciósJutjat ContenciósJutjat ContenciósJutjat Contenciós    
Administratiu númAdministratiu númAdministratiu númAdministratiu núm....    8888    de Barcelonade Barcelonade Barcelonade Barcelona     en la que s'estima el recurs contenciós administratiu 376376376376////2012201220122012 
interposat per l'interessat, i    d'acord als fonaments i jurisprudència invocats.

SegonSegonSegonSegon::::    Reconèixer el dret a la devolució derivada de la Taxa de referència en el sentit indicat i 
retornar a    XFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SA la quantitat de    3333....509509509509,,,,71717171.-.-.-.-euroseuroseuroseuros    més     458458458458,,,,67676767.-.-.-.-euroseuroseuroseuros en concepte 
d'interessos de demora, mitjançant transferència bancària al compte                                                                   
núm. IBAN ES55 0049.35.69.920005001274 - Concepte: 0997.0000.85.037612 facilitat pels Serveis 
Jurídics d'aquest Ajuntament , i que pertany  al Jutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu núm ....    8888    de Barcelonade Barcelonade Barcelonade Barcelona ....

TercerTercerTercerTercer :::: Comunicar d'una banda el contingut d'aquesta resolució al Jutjat Contenciós AdministratiuJutjat Contenciós AdministratiuJutjat Contenciós AdministratiuJutjat Contenciós Administratiu    
númnúmnúmnúm....    8888    de Barcelonade Barcelonade Barcelonade Barcelona , i de l'altra, a la SeccióSeccióSeccióSecció     1111ª de la Sala  Contenciosaª de la Sala  Contenciosaª de la Sala  Contenciosaª de la Sala  Contenciosa----Administrativa del TribunalAdministrativa del TribunalAdministrativa del TribunalAdministrativa del Tribunal    
Superior de Justícia de CatalunyaSuperior de Justícia de CatalunyaSuperior de Justícia de CatalunyaSuperior de Justícia de Catalunya    , als efectes de la corresponent desaparició de l'objecte de litigi en 
el procediment iniciat el 24242424    dddd''''abril delabril delabril delabril del     2014201420142014 amb el número    120120120120////14141414. 

QuartQuartQuartQuart::::    Notificar aquesta resolució a    XFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SAXFERA MOVILES SA    amb direcció fiscal corresponent a la 
Rambla de Catalunya, 75, 3r 1a , 08007 de Barcelona , i al Servei de Tresoreria.

CinquèCinquèCinquèCinquè::::    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PER    
LLLL''''APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES    
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D''''INTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     
2012201220122012    PRACTICADA A VODAFONE ESPAÑA SAPRACTICADA A VODAFONE ESPAÑA SAPRACTICADA A VODAFONE ESPAÑA SAPRACTICADA A VODAFONE ESPAÑA SA ,,,,    COM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DECOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DECOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DECOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DE    
TELEFONIA MÒBILTELEFONIA MÒBILTELEFONIA MÒBILTELEFONIA MÒBIL,,,,    I DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LA    
CONFIRMACONFIRMACONFIRMACONFIRMA,,,,    EN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVA,,,,    ARRAN DE LAARRAN DE LAARRAN DE LAARRAN DE LA    
JURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DEJURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DEJURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DEJURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DE    10101010    IIII    15151515    
DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE    2012201220122012    I SEGÜENTSI SEGÜENTSI SEGÜENTSI SEGÜENTS,,,,    QUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA    
DE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DE     12121212    DE JULIOL DELDE JULIOL DELDE JULIOL DELDE JULIOL DEL     2012201220122012

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El 23232323    dddd''''abril delabril delabril delabril del    2013201320132013    mitjançant resolució de la Junta de Govern Local, es va aprovar la 
liquidació de Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses    
explotadores de serveis de subministraments dexplotadores de serveis de subministraments dexplotadores de serveis de subministraments dexplotadores de serveis de subministraments d''''interès generalinterès generalinterès generalinterès general de l'exercici 2012201220122012     per valor de 
72727272....494494494494,,,,68686868.-.-.-.-euroseuroseuroseuros ( liquidació amb número de rebut 4444....581581581581....182182182182 ), que té com a subjecte passiu 
contribuent a VODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SA ( CIF A80907397 ),  com empresa prestadora del servei de 
telefonia mòbil. El contribuent rebé la notificació de la mateixa el dia    12 de juny del 2013.

SegonSegonSegonSegon:::: El    19191919    de juny delde juny delde juny delde juny del    2013201320132013 el Sr. Javier Viloria Gutiérrez amb DNI 09.368.023-P actuant en nom i 
representació del contribuent interposà recurs de reposició i alhora demanà la suspensió del 
procediment recaptatori contra la liquidació esmentada mitjançant escrit amb registre d'entrada 
12121212....382382382382////13131313, de 25 de juny del 2013. A tal efecte aportà com a garantia l' aval bancariaval bancariaval bancariaval bancari  estès per BANCO 
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ,  de 8 de juliol del 2013 , amb número d'inscripció al Registre 
Especial d' Avals 0182000783356018200078335601820007833560182000783356  per un import total de  72727272....494494494494,,,,68686868.-.-.-.-euroseuroseuroseuros.

TercerTercerTercerTercer :::: El    10101010    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    2013201320132013 el Sr. Javier Viloria Gutiérrez amb DNI 09.368.023-P actuant en nom i 



representació del contribuent presentà de nou una sol·licitud ( amb registre d'entrada 14141414....647647647647////13131313, de 18 
de juliol del 2013 ) de recurs de reposició contra la Taxa de referència de l 'exercici 2012. 

QuartQuartQuartQuart:::: El 26262626    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    2013201320132013 hom acordà la suspensió del procés recaptatori per resolució d'Alcaldia 
núm. 654654654654////2013201320132013. El contribuent rebé la notificació de la mateixa el dia  5 d'agost del 2013.

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: El 12121212    de setembre delde setembre delde setembre delde setembre del    2013201320132013 mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 808808808808////13131313    hom desestimà el 
recurs de reposició esmentat    i confirmà íntegrament la liquidació de la Taxa de l'exercici 2012    ....        El 
contribuent rebé la notificació de la mateixa el dia  17 d'octubre del 2013.

SisèSisèSisèSisè:::: El 14141414    de novembre delde novembre delde novembre delde novembre del    2013201320132013 el contribuent informà a l'Ajuntament la interposició de recurs 
contenciós administratiu contra la desestimació del recurs de reposició esmentat i sol·licità seguir 
mantenint suspesa l'execució de la liquidació de la Taxa de referència, mitjançant escrit amb registre 
d'entrada 21212121....316316316316////13131313, de 19 de novembre del 2013.

SetèSetèSetèSetè:::: El 15151515    de novembre delde novembre delde novembre delde novembre del    2013201320132013    el contribuent interposa recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1111 de Barcelona contra la inadmissió a tràmit del recurs 
assenyalat, la qual cosa motiva el procediment número 442442442442////13131313 el qual a dia d'avui encara resta 
pendent de Sentència.

VuitèVuitèVuitèVuitè::::    El    17171717    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    2014201420142014 el Sr. Javier Viloria Gutiérrez amb DNI 09.368.023-P actuant en nom i 
representació del contribuent    presentà escrit de sol·licitud de devolució d 'aval ( registre d'entrada núm. 
16161616....024024024024////14141414, de 22 de juliol del 2014 ) , donat que segons l'interessat se li va notificar el dia 14 de juliol 
del 2014 la sentència que estimava el recurs contenciós administratiu presentat contra la desestimació  
del recurs de reposició mencionat.

NovèNovèNovèNovè:::: La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ( Sala quarta ) de 12 de juliol del 2012   
( dictada en els afers acumulats C-55/11, C-57/11 i C-58/11) estableix que l'article 13 de la Directiva 
2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l'autorització de 
xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), s'ha d'interpretar en el sentit 
que s'oposa a l'aplicació d'un cànon per drets d'instal·lació de recursos en una propietat pública o 
privada, o per sobre o per sota d'aquesta, als operadors que, sense ser propietaris d'aquests recursos, 
els utilitzen per a prestar serveis de telefonia mòbil . 

També disposa que aquest article té efecte directe, de tal manera que confereix als particulars el dret 
a invocar-lo directament davant els òrgans jurisdiccionals nacionals per a oposar -se a l'aplicació d'una 
resolució dels poders públics incompatible amb ell .

DesèDesèDesèDesè:::: La interlocutòria del mateix Tribunal ( Sala vuitena ) de 30 de gener de 2014     (   adoptada en 
l'afer C-25/13 ) resol la decisió prejudicial plantejada per al Jutjat contenciós administratiu número 17 
de Barcelona en la que aquest es pregunta si la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic 
local a favor de els empreses explotadores de serveis se subministraments d 'interès general, aplicable 
a les empreses de telefonia mòbil, està compresa dintre del concepte de “cànon per drets 
d'instal·lació”. Aquest Jutjat diferencia entre l'autorització dels drets d'instal·lació de recursos i la 
contraprestació que s'ha de rebre per l'ús de domini on s'instal·len aquests. 

En la interlocutòria exposada el Tribunal afirma que el dret de la Unió Europea s'ha d'interpretar, a la 
vista de la sentència de de 12 de juliol del 2012 abans esmentada, en el sentit que s'oposa a 
l'aplicació d'una taxa, imposada com a contrapartida per la utilització i l'explotació dels recursos 
instal·lats en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, en el sentit de l'article 
13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), als 
operadors que presten serveis de comunicacions electròniques sense ser propietaris d'aquests 
recursos.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret     ::::

IIII....    La sentència del Tribunal Suprem de 27/01/2014 (Cendoj. 28079130022014100026,  recollint el 
criteri exposat en les anteriors sentències de 10/10/2012 i 15/10/2012 per ell dictades després de 
conèixer la posició del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, assenyala que, per unitat de doctrina, 
s'han d'anul·lar els preceptes de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per l'aprofitament 



especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis se subministraments 
d'interès general que inclouen dintre del fet imposable i com a subjecte passiu del tribut les empreses 
explotadores dels serveis de telefonia mòbil que no son titulars de les antenes, instal·lacions o xarxes 
a través de les quals es fan els subministraments, encara que siguin titulars de drets d'ús, accés o 
interconnexió. 

Aquest òrgan jurisdiccional exposa que això resulta contrari a l'article 13 de la Directiva autorització a 
que s'ha fet referència. Explica que aquesta solució és conseqüència immediata de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12/07/2012 que obliga als tribunals espanyols a corregir la 
seva doctrina per excloure expressament als operadors de telefonia mòbil no només del règim 
especial de quantificació de la taxa, sinó també de l'obligació de pagar la taxa qüestionada quan, no 
sent titulars de xarxes, ho son de drets d'ús, accés o interconnexió a elles. Diu que aquests operadors 
no han d'abonar taxes municipals per a l'ús del domini públic municipal si es limiten a utilitzar les 
instal·lacions de tercers. Considera que la normativa sectorial ha de prevaldre sobre la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 

Afegeix que el pronunciament anul·lador s'ha d'estendre al precepte de les ordenances que regula la 
quantia de la taxa, al partir de la premissa que tots els operadors de telefonia mòbil realitzen el fet 
imposable, amb independència de qui sigui el titular de les instal·lacions o xarxes que ocupen el sòl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals , que no s'adequa a la Directiva autorització invocada. 

El Tribunal Suprem ha dictat un gran nombre de sentències en el sentit exposat. 

IIIIIIII.... El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala contenciosa administrativa, secció primera), en 
la sentència de 4/7/2014, dictada en el recurs d'apel·lació 202/2013, sosté que, atesa la posició 
institucional de l'alt tribunal i el valor de la seva jurisprudència i doctrina legal, així com en virtut dels 
principis de primacia i vinculació del dret de la Unió Europea, s'ha de considerar que els operadors de 
telefonia mòbil no han d'abonar taxes municipals per l'ús del domini públic municipals si es limiten a 
utilitzar instal·lacions de tercers . 

IIIIIIIIIIII.... Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix que l'administració 
tributària podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s'estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten a una situació jurídica particular 
posen de manifest la improcedència de l'acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s'ha 
produït indefensió als interessats. 

IVIVIVIV.... Articles 10 a 12 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament general 
de desenvolupament de la Llei general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, regula el 
procediment a seguir per a la revocació dels actes administratius tributaris . 

VVVV.... Article 76 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
modificat en en el punt segon per la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació 
processal per a la implantació de la nova oficina judicial , i que diu : 
"1. Si interposat recurs contenciós administratiu l'Administració demandada reconeix totalment en via 
administrativa les pretensions del demandant, qualsevol de les parts podrà posar-ho en coneixement 
del jutge o el tribunal, quan l'Administració no ho fes. 
 2. El secretari judicial ha de manar escoltar a les parts per un termini comú de cinc dies i, després de 
comprovar que s'ha al·legat, el jutge o tribunal ha de dictar interlocutòria en què declari acabat el 
procediment i ordenar l'arxivament del recurs i la devolució de l'expedient administratiu, si el 
reconeixement no infringeix manifestament l'ordenament jurídic. En aquest últim cas ha de dictar 
sentència ajustada a dret."

A la vista d'aquest fonaments, i atès que  aquesta administració assumeix la decisió adoptada pel 
tribunals esmentats, es procedent revocar les resolucions dictades per la Junta de Govern Local i 
l'Alcaldia a que s'ha fet referència, que es troben impugnades i pendents de pronunciament judicial, 
per tal d'evitar contenciosos innecessaris i adoptar el criteri establert . 

La justificació d'aquesta decisió revocatòria es troba en el fet que es conseqüència d'una actuació 
obligada d'adequació a la legalitat, com sosté el Tribunal Suprem en la seva sentència de 13/02/1996 



(RJ.1571), on afirma que “el fet que amb fonamentació legal precisa, l'administració hagi alterat el seu 
criteri precedent, per ajustar-se a la legalitat invocada en el nou acte, no suposa vulneració del principi 
constitucional d'igualtat”. 

Igualment, es procedent acordar la devolució de l'aval bancari en el seu dia aportat per a l'obtenció de 
la suspensió de l'execució de la liquidació de referència. 

D'altra banda, atesa la voluntat d'aquesta administració d'acatar la doctrina legal del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem i d'adequació a la legalitat, també és procedent 
comunicar aquesta desaparició de l'objecte del litigi en el recurs que sobre aquesta mateixa qüestió 
consta pendent de resolució davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1111 de Barcelona 
procediment 442442442442////13131313 .

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Revocar dRevocar dRevocar dRevocar d''''oficioficioficiofici  la liquidació amb número de rebut 4444....581581581581....182182182182 aprovada per la Junta de Govern 
Local, de 24242424    dddd''''abrilabrilabrilabril     2013201320132013, per un import de 72727272....494494494494,,,,68686868.-.-.-.-euroseuroseuroseuros , en concepte de Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitamentaprofitamentaprofitamentaprofitament     
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis deespecial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis deespecial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis deespecial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de    
subministraments dsubministraments dsubministraments dsubministraments d''''interès generalinterès generalinterès generalinterès general corresponent a l'exercici 2012201220122012 que té com a subjecte passiu 
contribuent a l'entitat    VODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SA, en la seva condició de prestadora del servei de 
telefonia mòbil, i la resolució posterior, d'Alcaldia, núm. 808808808808////13131313, de 12121212    de setembre delde setembre delde setembre delde setembre del    2013201320132013 , que 
desestimava el recurs de reposició  i mantenia íntegrament la liquidació esmentada, per haver quedat 
justificat documentalment que s'ha produït un canvi de criteri jurisprudencial que ha posat de manifest 
la seva improcedència.

SegonSegonSegonSegon::::    Retornar  via correu administratiuvia correu administratiuvia correu administratiuvia correu administratiu    a l'atenció del Sr....    Javier Viloria GutiérrezJavier Viloria GutiérrezJavier Viloria GutiérrezJavier Viloria Gutiérrez    ,                   (   tal 
i com va sol·licitar en l'escrit 16.024/14 , de 17 de juliol del 2014,  a la direcció corresponent a 
l'Avinguda América, 115, 28.042 de Madrid ), l' aval bancariaval bancariaval bancariaval bancari estès per BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA SA ,  de 8 de juliol del 2013 , amb número d'inscripció al Registre Especial d' Avals 
0182000783356018200078335601820007833560182000783356  per un import total de  72727272....494494494494,,,,68686868.-.-.-.-euroseuroseuroseuros.

TercerTercerTercerTercer :::: Comunicar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1111    de Barcelona el contingut d'aquesta 
resolució, als efectes de la corresponent desaparició de l 'objecte de litigi en el procediment iniciat amb 
el número 442442442442////13131313.

QuartQuartQuartQuart::::    Notificar aquesta resolució a    VODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SA    amb direcció fiscal corresponent a 
l'Avinguda Amèrica, 115, de Madrid , i al Servei de Tresoreria.

CinquèCinquèCinquèCinquè::::    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PERDICTAMEN RELATIU A LA REVOCACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DE LA TAXA PER    
LLLL''''APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESESAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES    
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D''''INTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     
2011201120112011    PRACTICADA A VODAFONE ESPAÑA SAPRACTICADA A VODAFONE ESPAÑA SAPRACTICADA A VODAFONE ESPAÑA SAPRACTICADA A VODAFONE ESPAÑA SA ,,,,    COM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DECOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DECOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DECOM EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DE    
TELEFONIA MÒBILTELEFONIA MÒBILTELEFONIA MÒBILTELEFONIA MÒBIL,,,,    I DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LAI DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE LA    
CONFIRMACONFIRMACONFIRMACONFIRMA,,,,    EN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVAEN EL SEU DIA INTERPOSAT EN CONTRA SEVA,,,,    ARRAN DE LAARRAN DE LAARRAN DE LAARRAN DE LA    
JURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DEJURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DEJURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DEJURISPRUDÈNCIA DICTADA PER AL TRIBUNAL SUPREM EN LES SENTÈNCIES DE    10101010    IIII    15151515    
DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE    2012201220122012    I SEGÜENTSI SEGÜENTSI SEGÜENTSI SEGÜENTS,,,,    QUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIAQUE APLIQUEN LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA    
DE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DEDE LA UNIÓ EUROPEA DE     12121212    DE JULIOL DELDE JULIOL DELDE JULIOL DELDE JULIOL DEL     2012201220122012....

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El 24242424    dddd''''abril delabril delabril delabril del    2012201220122012    mitjançant resolució de la Junta de Govern Local, es va aprovar la 
liquidació de Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empresesaprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses    
explotadores de serveis de subministraments dexplotadores de serveis de subministraments dexplotadores de serveis de subministraments dexplotadores de serveis de subministraments d''''interès generalinterès generalinterès generalinterès general de l'exercici 2011201120112011     per valor de 
80808080....653653653653,,,,25252525.-.-.-.-euroseuroseuroseuros ( liquidació amb número de rebut 4444....406406406406....426426426426 ), que té com a subjecte passiu 
contribuent a VODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SA (CIF A80907397 ),  com empresa prestadora del servei de 



telefonia mòbil. El contribuent rebé la notificació de la mateixa el dia    24 de maig  del 2012.

SegonSegonSegonSegon:::: El    29292929    de maig delde maig delde maig delde maig del    2012201220122012 el Sr. Javier Viloria Gutiérrez amb DNI 09.368.023-P actuant en nom i 
representació del contribuent interposà recurs de reposició i alhora demanà la suspensió del 
procediment recaptatori contra la liquidació esmentada mitjançant escrit amb registre d'entrada 
11111111....263263263263////12121212, de 6 de juny del 2012. A tal efecte aportà com a garantia l' aval bancariaval bancariaval bancariaval bancari estès per BANCO 
DE SABADELL SA,  de 28 de maig del 2012 , amb número d'inscripció al Registre Especial d' Avals 
10000100001000010000742004742004742004742004 per un import total de  100100100100....816816816816,,,,56565656.-.-.-.-euroseuroseuroseuros ( 80808080....653653653653,,,,25252525.-.-.-.-euros de principaleuros de principaleuros de principaleuros de principal i 
20202020....163163163163,,,,31313131.-.-.-.-euros corresponents aleuros corresponents aleuros corresponents aleuros corresponents al     25252525%%%%    del mateixdel mateixdel mateixdel mateix  ).

TercerTercerTercerTercer :::: El    21212121    de juny delde juny delde juny delde juny del    2012201220122012 el Sr. Javier Viloria Gutiérrez amb DNI 09.368.023-P actuant en nom i 
representació del contribuent presentà de nou una sol·licitud ( amb registre d'entrada 13131313....186186186186////12121212, de 26 
de juny del 2012 ) de recurs de reposició contra la Taxa de referència de l 'exercici 2011. 

QuartQuartQuartQuart:::: El 26262626    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    2012201220122012 hom acordà la suspensió del procés recaptatori per resolució d'Alcaldia 
núm. 1111....015015015015////12121212. El contribuent rebé la notificació de la mateixa el dia  9 d'agost del 2012.

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: El 17171717    dddd''''octubre deloctubre deloctubre deloctubre del    2012201220122012 mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 1111....272272272272////12121212    hom desestimà el 
recurs de reposició esmentat    i confirmà íntegrament la liquidació de la Taxa de l'exercici 2011    ....        El 
contribuent rebé la notificació de la mateixa el dia  8 de novembre del 2012.

SisèSisèSisèSisè:::: El 27272727    de desembre delde desembre delde desembre delde desembre del    2012201220122012 el contribuent interposa recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3333 de Barcelona contra la desestimació del recurs assenyalat, la 
qual cosa motiva el procediment número 536536536536////12121212.

SetèSetèSetèSetè:::: El 28282828    de desembre delde desembre delde desembre delde desembre del    2012201220122012 el contribuent informà a l'Ajuntament la interposició de recurs 
contenciós administratiu contra la desestimació del recurs de reposició esmentat i sol·licità seguir 
mantenint suspesa l'execució de la liquidació de la Taxa de referència , mitjançant escrit amb registre 
d'entrada 439439439439////13131313, de 9 de gener del 2013.

VuitèVuitèVuitèVuitè::::    El    8888    de gener delde gener delde gener delde gener del    2014201420142014    el Jutjat Contenciós esmentat emet sentència númsentència númsentència númsentència núm....    3333 deldeldeldel    2014201420142014 en la 
que estimaestimaestimaestima el recurs contenciós administratiu 536536536536////2012201220122012 interposat per  VODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SA ....    

NovèNovèNovèNovè::::    El    12121212    de febrer delde febrer delde febrer delde febrer del    2014201420142014    l'Ajuntament de Granollers interposà recurs d'apel·lació núm. 80808080////14141414 
davant de la SSSSececececcióciócióció    1111ªªªª    de la Sala Contenciosade la Sala Contenciosade la Sala Contenciosade la Sala Contenciosa----Administrativa del Tribunal Superior de Justícia deAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia deAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia deAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia de    
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya  .

DesèDesèDesèDesè:::: El    3333    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del    2014201420142014    el Sr. Javier Viloria Gutiérrez amb DNI 09.368.023-P actuant en nom i 
representació del contribuent    presentà escrit de sol·licitud de devolució d 'aval ( registre d'entrada núm. 
15151515....081081081081////14141414, de 7 de juliol del 2014 ) , donat que segons l'interessat se li va notificar el dia 21 de gener 
del 2014 la sentència que estimava el recurs contenciós administratiu presentat contra la desestimació  
del recurs de reposició mencionat.

OnzèOnzèOnzèOnzè:::: La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ( Sala quarta ) de 12 de juliol del 2012   
( dictada en els afers acumulats C-55/11, C-57/11 i C-58/11) estableix que l'article 13 de la Directiva 
2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l'autorització de 
xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), s'ha d'interpretar en el sentit 
que s'oposa a l'aplicació d'un cànon per drets d'instal·lació de recursos en una propietat pública o 
privada, o per sobre o per sota d'aquesta, als operadors que, sense ser propietaris d'aquests recursos, 
els utilitzen per a prestar serveis de telefonia mòbil . 

També disposa que aquest article té efecte directe, de tal manera que confereix als particulars el dret 
a invocar-lo directament davant els òrgans jurisdiccionals nacionals per a oposar -se a l'aplicació d'una 
resolució dels poders públics incompatible amb ell .

DotzèDotzèDotzèDotzè:::: La interlocutòria del mateix Tribunal ( Sala vuitena ) de 30 de gener de 2014     (   adoptada en 
l'afer C-25/13 ) resol la decisió prejudicial plantejada per al Jutjat contenciós administratiu número 17 
de Barcelona en la que aquest es pregunta si la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic 
local a favor de els empreses explotadores de serveis se subministraments d 'interès general, aplicable 
a les empreses de telefonia mòbil, està compresa dintre del concepte de “cànon per drets 
d'instal·lació”. Aquest Jutjat diferencia entre l'autorització dels drets d'instal·lació de recursos i la 



contraprestació que s'ha de rebre per l'ús de domini on s'instal·len aquests. 

En la interlocutòria exposada el Tribunal afirma que el dret de la Unió Europea s'ha d'interpretar, a la 
vista de la sentència de de 12 de juliol del 2012 abans esmentada, en el sentit que s'oposa a 
l'aplicació d'una taxa, imposada com a contrapartida per la utilització i l'explotació dels recursos 
instal·lats en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, en el sentit de l'article 
13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques ( Directiva autorització ), als 
operadors que presten serveis de comunicacions electròniques sense ser propietaris d'aquests 
recursos.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret     ::::

IIII....    La sentència del Tribunal Suprem de 27/01/2014 (Cendoj. 28079130022014100026,  recollint el 
criteri exposat en les anteriors sentències de 10/10/2012 i 15/10/2012 per ell dictades després de 
conèixer la posició del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, assenyala que, per unitat de doctrina, 
s'han d'anul·lar els preceptes de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per l'aprofitament 
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis se subministraments 
d'interès general que inclouen dintre del fet imposable i com a subjecte passiu del tribut les empreses 
explotadores dels serveis de telefonia mòbil que no son titulars de les antenes, instal·lacions o xarxes 
a través de les quals es fan els subministraments, encara que siguin titulars de drets d'ús, accés o 
interconnexió. 

Aquest òrgan jurisdiccional exposa que això resulta contrari a l'article 13 de la Directiva autorització a 
que s'ha fet referència. Explica que aquesta solució és conseqüència immediata de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12/07/2012 que obliga als tribunals espanyols a corregir la 
seva doctrina per excloure expressament als operadors de telefonia mòbil no només del règim 
especial de quantificació de la taxa, sinó també de l'obligació de pagar la taxa qüestionada quan, no 
sent titulars de xarxes, ho son de drets d'ús, accés o interconnexió a elles. Diu que aquests operadors 
no han d'abonar taxes municipals per a l'ús del domini públic municipal si es limiten a utilitzar les 
instal·lacions de tercers. Considera que la normativa sectorial ha de prevaldre sobre la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 

Afegeix que el pronunciament anul·lador s'ha d'estendre al precepte de les ordenances que regula la 
quantia de la taxa, al partir de la premissa que tots els operadors de telefonia mòbil realitzen el fet 
imposable, amb independència de qui sigui el titular de les instal·lacions o xarxes que ocupen el sòl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals , que no s'adequa a la Directiva autorització invocada. 

El Tribunal Suprem ha dictat un gran nombre de sentències en el sentit exposat. 

IIIIIIII.... El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala contenciosa administrativa, secció primera), en 
la sentència de 4/7/2014, dictada en el recurs d'apel·lació 202/2013, sosté que, atesa la posició 
institucional de l'alt tribunal i el valor de la seva jurisprudència i doctrina legal, així com en virtut dels 
principis de primacia i vinculació del dret de la Unió Europea, s'ha de considerar que els operadors de 
telefonia mòbil no han d'abonar taxes municipals per l'ús del domini públic municipals si es limiten a 
utilitzar instal·lacions de tercers . 

IIIIIIIIIIII.... Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix que l'administració 
tributària podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s'estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten a una situació jurídica particular 
posen de manifest la improcedència de l'acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s'ha 
produït indefensió als interessats. 

IVIVIVIV.... Articles 10 a 12 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament general 
de desenvolupament de la Llei general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, regula el 
procediment a seguir per a la revocació dels actes administratius tributaris . 

VVVV.... Article 76 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
modificat en en el punt segon per la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació 
processal per a la implantació de la nova oficina judicial , i que diu : 
"1. Si interposat recurs contenciós administratiu l'Administració demandada reconeix totalment en via 



administrativa les pretensions del demandant, qualsevol de les parts podrà posar-ho en coneixement 
del jutge o el tribunal, quan l'Administració no ho fes. 
 2. El secretari judicial ha de manar escoltar a les parts per un termini comú de cinc dies i, després de 
comprovar que s'ha al·legat, el jutge o tribunal ha de dictar interlocutòria en què declari acabat el 
procediment i ordenar l'arxivament del recurs i la devolució de l'expedient administratiu, si el 
reconeixement no infringeix manifestament l'ordenament jurídic. En aquest últim cas ha de dictar 
sentència ajustada a dret."

A la vista d'aquests fonaments, i atès que  aquesta administració assumeix la decisió adoptada pel 
tribunals esmentats, es procedent revocar les resolucions dictades per l'Alcaldia i la Junta de Govern 
Local a que s'ha fet referència, que es troben impugnades i pendents de pronunciament judicial, per 
tal d'evitar contenciosos innecessaris i adoptar el criteri establert . 
La justificació d'aquesta decisió revocatòria es troba en el fet que es conseqüència d'una actuació 
obligada d'adequació a la legalitat, com sosté el Tribunal Suprem en la seva sentència de 13/02/1996 ( 
RJ. 1571), on afirma que “el fet que amb fonamentació legal precisa, l'administració hagi alterat el seu 
criteri precedent, per ajustar-se a la legalitat invocada en el nou acte, no suposa vulneració del principi 
constitucional d'igualtat”. 

Atesa la voluntat d'aquesta administració d'acatar la doctrina legal del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea i del Tribunal Suprem i d'adequació a la legalitat, i la sentència estimatòria emesa pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona núm. 3 / 2014, de 8 de gener,  en la que estimava el 
recurs contenciós administratiu 536/12 interposat per l'interessat,,,,    és procedent comunicar aquesta 
desaparició de l'objecte del litigi en el recurs d'apel·lació que sobre aquesta mateixa qüestió resta 
pendent de resolució davant la Secció 1ª de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya  en el procediment amb núm. 80/14.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Revocar dRevocar dRevocar dRevocar d''''oficioficioficiofici  la liquidació amb número de rebut 4444....406406406406....426426426426 aprovada per la Junta de Govern 
Local, de 24242424    dddd''''abrilabrilabrilabril     2012201220122012, per un import de 80808080....653653653653,,,,25252525.-.-.-.-euroseuroseuroseuros , en concepte de Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''aprofitamentaprofitamentaprofitamentaprofitament     
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis deespecial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis deespecial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis deespecial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de    
subministraments dsubministraments dsubministraments dsubministraments d''''interès generalinterès generalinterès generalinterès general corresponent a l'exercici 2011201120112011 que té com a subjecte passiu 
contribuent a l'entitat    VODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SA, en la seva condició de prestadora del servei de 
telefonia mòbil, i la resolució posterior, d'Alcaldia, núm. 1111....272272272272////12121212, de 17171717    dddd''''octubre deloctubre deloctubre deloctubre del    2012201220122012 que 
desestimava el recurs de reposició  i mantenia íntegrament la liquidació esmentada,  d'acord amb la 
sentència estimatòria númnúmnúmnúm....    3333    deldeldeldel    2014201420142014 del Jutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu númJutjat Contenciós Administratiu núm....3333    de Barcelonade Barcelonade Barcelonade Barcelona     en la 
que s'estima el recurs contenciós administratiu 536536536536////12121212 interposat per l'interessat , i d'acord a allò que 
hom fa constar als fonaments i la jurisprudència invocats .

SegonSegonSegonSegon::::    Retornar  via correu administratiuvia correu administratiuvia correu administratiuvia correu administratiu    a l'atenció del Sr....    Javier Viloria GutiérrezJavier Viloria GutiérrezJavier Viloria GutiérrezJavier Viloria Gutiérrez    ,                   (   tal 
i com va sol·licitar en l'escrit 15.081/14 , de 3 de juliol del 2012,  a la direcció corresponent a 
l'Avinguda América, 115, 28.042 de Madrid ), l' aval bancariaval bancariaval bancariaval bancari estès per BANCO DE SABADELL SA,  de 
28 de maig del 2012 , amb número d'inscripció al Registre Especial d' Avals 10000742004100007420041000074200410000742004 per un 
import total de  100100100100....816816816816,,,,56565656.-.-.-.-euroseuroseuroseuros ( 80808080....653653653653,,,,25252525.-.-.-.-euros de principaleuros de principaleuros de principaleuros de principal i 20202020....163163163163,,,,31313131.-.-.-.-euros corresponentseuros corresponentseuros corresponentseuros corresponents    
alalalal    25252525%%%%    del mateixdel mateixdel mateixdel mateix  ).

TercerTercerTercerTercer :::: Comunicar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3333 de Barcelona el contingut d'aquesta 
resolució, i de l'altra, a la SeccióSeccióSeccióSecció     1111ª de la Sala  Contenciosaª de la Sala  Contenciosaª de la Sala  Contenciosaª de la Sala  Contenciosa----Administrativa del Tribunal Superior deAdministrativa del Tribunal Superior deAdministrativa del Tribunal Superior deAdministrativa del Tribunal Superior de    
Justícia de CatalunyaJustícia de CatalunyaJustícia de CatalunyaJustícia de Catalunya    , als efectes de la corresponent desaparició de l'objecte de litigi en el 
procediment iniciat el 12121212    de febrer delde febrer delde febrer delde febrer del     2014201420142014 amb el número    80808080////14141414. 

QuartQuartQuartQuart::::    Notificar aquesta resolució a    VODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SAVODAFONE ESPAÑA SA    amb direcció fiscal corresponent a 
l'Avinguda Amèrica, 115, de Madrid , i al Servei de Tresoreria.

CinquèCinquèCinquèCinquè::::    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT



 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APLANARDICTAMEN RELATIU A APLANARDICTAMEN RELATIU A APLANARDICTAMEN RELATIU A APLANAR----SE EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOSSE EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOSSE EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOSSE EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS    
INTERPOSATS PER DIVERSES  OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL CONTRAINTERPOSATS PER DIVERSES  OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL CONTRAINTERPOSATS PER DIVERSES  OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL CONTRAINTERPOSATS PER DIVERSES  OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL CONTRA    
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DELL’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DELL’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DELL’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL    
DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DEDOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DEDOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DEDOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE    
SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERALSUBMINISTRES D’INTERÈS GENERALSUBMINISTRES D’INTERÈS GENERALSUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL,,,,    APROVADA PER AQUEST AJUNTAMENT PER ALSAPROVADA PER AQUEST AJUNTAMENT PER ALSAPROVADA PER AQUEST AJUNTAMENT PER ALSAPROVADA PER AQUEST AJUNTAMENT PER ALS    
EXERCICISEXERCICISEXERCICISEXERCICIS    2010201020102010,,,,    2011201120112011    IIII    2012201220122012    

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El Ple de l' Ajuntament de Granollers 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 als exercicis  2010, 2011 i 2012 .

SegonSegonSegonSegon:::: Durant aquests exercicis 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 allò que contemplava  l'Ordenança fiscal aprovada per l'Ajuntament de Granollers.  

TercerTercerTercerTercer :::: Contra les esmentades liquidacions practicades, 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 .

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

IIII.... 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."

IIIIIIII.... 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.

IIIIIIIIIIII.... 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 als recursos contenciosos administratius número 
160/10-R, 271/11-J, 129/12-CH, 287/11-P i 277/12 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 els criteris jurídics fixats per l 'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris .

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aplanar-se en els 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: 

Número de RecursNúmero de RecursNúmero de RecursNúmero de Recurs RecurrentRecurrentRecurrentRecurrent ExerciciExerciciExerciciExercici
160/10-R TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SA Ordenança Fiscal 2010
271/11-J TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SA Ordenança Fiscal 2011

129/12- CH TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SA Ordenança Fiscal 2012
287/11-P FRANCE TELECOM SAU Ordenança Fiscal 2011



277/12 VODAFONE ESPAÑA SA Ordenança Fiscal 2012

SegonSegonSegonSegon:::: Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els procediments de 
referència.  

APROVAT PER UNANIMITAT

 

11111111).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS CRÈDITS DEL FONS PER ALPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS CRÈDITS DEL FONS PER ALPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS CRÈDITS DEL FONS PER ALPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS CRÈDITS DEL FONS PER AL    
FOMENT DEL TURISME DEL PERÍODE DE JULIOL DEFOMENT DEL TURISME DEL PERÍODE DE JULIOL DEFOMENT DEL TURISME DEL PERÍODE DE JULIOL DEFOMENT DEL TURISME DEL PERÍODE DE JULIOL DE     2013201320132013    A DESEMBRE DEA DESEMBRE DEA DESEMBRE DEA DESEMBRE DE     2013201320132013    I DE GENERI DE GENERI DE GENERI DE GENER    
DEDEDEDE    2014201420142014    A SETEMBRE DEA SETEMBRE DEA SETEMBRE DEA SETEMBRE DE     2014201420142014

1111....    En data 1 de novembre de 2012 entra en vigor a Catalunya l’impost sobre les estades en 
establiments turístics. El Decret 161/2013, de 30 d’abril, del Reglament del Fons per al foment del 
turisme determina que els recursos generats per l’aplicació de l’impost nodriran el Fons per al Foment 
del Turisme que neix com a mecanisme estable de finançament de les polítiques turístiques de 
Catalunya.

2222.... Segons els criteris generals que regeixen el Fons per al foment del turisme, el 30% de la recaptació 
del Fons està destinat a les administracions locals ; més concretament, als ajuntaments en funció de la 
recaptació efectiva de l’impost en el seu àmbit territorial .

3333.... Segons la certificació emesa per la Direcció General de Turisme, l’Ajuntament de Granollers ha de 
justificar un total de 31.350,54 € corresponents a la recaptació de la taxa turística del període de juliol 
de 2013 a desembre de 2013 i de gener de 2014 a setembre de 2014.

4444....    La normativa estableix que s’ha de certificar a la Generalitat la destinació dels recursos i determina 
les actuacions que es poden considerar promoció turística dels ens locals .

5555.... L’Ajuntament de Granollers té encarregada la gestió de la promoció turística i la gestió i coordinació 
de l’Oficina de Turisme en l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat des de l’any 2004, en que 
fou constituïda per ple municipal. 

6666.... D'acord amb la consulta realitzada en data 24 de novembre de 2013 a la Direcció General de 
Turisme relatiu a la justificació de les despeses finançades pel fons de promoció del turisme, les 
entitats dependents dels ens local poden justificar aquestes despeses. És per això que les despeses 
justificades han estat realitzades per Granollers Mercat , EPE.

7777.... El detall de les actuacions segons estableix la normativa és el següent : 

1.Millora de l’experiència turística a través de la creació de nous productes turísticsMillora de l’experiència turística a través de la creació de nous productes turísticsMillora de l’experiència turística a través de la creació de nous productes turísticsMillora de l’experiència turística a través de la creació de nous productes turístics
Actuacions realitzades: 
Edició de material de promoció de la ciutat. Plànol gastronòmic de Granollers traduït  a 4 idiomes. 
Actualització del plànol turístic de Granollers amb la incorporació de nous edificis de patrimoni i la 
traducció del material a 4 idiomes. 
Edició de plànol/bloc  d’ubicació d’hotels i restaurants i repartiment als hotels de la ciutat per tal 
de millorar la informació del visitant . 
Edició de samarretes de promoció de la ciutat amb imatge corporativa i imatge Miró de 
Granollers.
Creació de rajol de xocolata amb la imatge de la Porxada de la ciutat i disseny del packagining .

2.Millora de l’experiència turística a les Oficines d’informació turísticaMillora de l’experiència turística a les Oficines d’informació turísticaMillora de l’experiència turística a les Oficines d’informació turísticaMillora de l’experiència turística a les Oficines d’informació turística
Actuacions realitzades: 
Millora de la imatge de l’Oficina de Turisme de Granollers. Creació i col·locació de vinils amb 
imatges de la ciutat per decorar l’interior de l’oficina i els aparadors de la mateixa .
Dotar l’oficina de material d’oficina (ordinador, impressora, millora de les connexions elèctriques, 
wifi) per tal de millorar el servei al visitant .

3.Millora en la formació d’idiomesMillora en la formació d’idiomesMillora en la formació d’idiomesMillora en la formació d’idiomes,,,,    atenció al client i prestació de serveis turístics en clauatenció al client i prestació de serveis turístics en clauatenció al client i prestació de serveis turístics en clauatenció al client i prestació de serveis turístics en clau    



d’excel·lènciad’excel·lènciad’excel·lènciad’excel·lència     
Actuacions realitzades: 
Instal·lació de la carpa de turisme amb material de promoció i hostessa a diferents esdeveniments 
realitzats a la ciutat (Granollers Cup, Mitja Marató, Visita AMMA, jornades gastronòmiques del 
Gremi de turisme).
Incorporació a l’oficina de turisme de personal especialitzat en temes de turisme amb 
coneixements d’idiomes.
Gestió de l’oficina de turisme a través de la contractació d’una empresa especialitzada en 
captació de turisme de negocis, reunions i convencions.

4.Aplicació de les TIC en l’àmbit de la millora de l’experiència turísticaAplicació de les TIC en l’àmbit de la millora de l’experiència turísticaAplicació de les TIC en l’àmbit de la millora de l’experiència turísticaAplicació de les TIC en l’àmbit de la millora de l’experiència turística
Actuacions realitzades:
Instal·lació i actualització de la informació incorporada a una pantalla tàctic ubicada al Museu de 
Granollers, amb informació turística de la ciutat.
Creació d’una nova pàgina web de promoció de la ciutat (www.visitgranollers.com).
Creació i difusió de banners de promoció de la pàgina de turisme de la ciutat .

5.Priorització i plans de captació de turisme interiorPriorització i plans de captació de turisme interiorPriorització i plans de captació de turisme interiorPriorització i plans de captació de turisme interior
Actuacions realitzades:
Realització d’aplicatius de promoció de diferents esdeveniments  (pancartes, i folletons de difusió). 
Repartiment del material als equipaments de la ciutat, hotels, restaurants, per tal d’atraure 
visitants.
Realització de campanyes de publicitat de la ciutat a revistes especialitzades en l’àmbit del 
turisme (Hosteltur)
Realització de la guia de Fires i Mercats de Granollers .
Participació a l’Iberian Mice Forum per a la captació del turisme MICE a través de la contractació 
de serveis de l’empresa especialitzada OUISELLYOU,SCP
Acte de recepció i benvinguda a l’Hotel de Granollers de la SamartmotorChallenge 2014.

8888.... Vist informe favorable, de data 2 de febrer de 2015, de la tècnica de turisme de Granollers Mercat, 
Sra. Àurea Diéguez Suárez.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació dels crèdits del fons per al foment del turisme del període de juliol de 
2013 a desembre de 2013 i de gener de 2014 a setembre de 2014 i que es relacionen a continuació:

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL FONS PER AL FOMENT DEL T URISME. PERÍODE: JULIOL 2013 A SETEMBRE 2014
PROVEIDOR NIF DATA NÚM. FRA CONCEPTE TOTAL FRA

1. Millora de l'experiència turística a través de l a creació de nous productes turístics
CINTA CANTARELL AIXENDRI 36501746X 22/07/2013 F14/2013 Revisió textos Camina la ciutat 200,00

KOBALT LANGUAGES, S.L. B65668238 30/07/2013 2013-114
traducció català anglès i francès 
mapa turístic 275,28

FOTOMECÀNICA 
GRANOLLERS, S.L. B63672968 30/10/2013 6077

planxes planols turístics 
cat-anglès 314,60

ADEX MARKETING 
PROMOCIONAL, S.L. B63084453 04/11/2013 422 Samarretes G promoció turisme 1.194,27
MANIPULATS DEL PAPER I 
FILLS, S.L. B65509044 30/12/2013 A/921

2000 planols de granollers 
castellà-francès 223,85

FOTOMECANICA 
GRANOLLERS, S.L. B63672968 15/01/2014 14008 Planxes Mostra gastronòmica 157,30
ADEX MARKETING 
PROMOCIONAL, S.L. B63084453 18/01/2014 19

Material de prom. turística - 
samarretes, tasses, imans, etc 1.290,16

ADEX MARKETING 
PROMOCIONAL, S.L. B63084453 18/01/2014 20

Material de prom. turística - 
samarretes, tasses, imans, etc 2.058,21

MANIPULATS DEL PAPER I 
FILLS, S.L. B65509044 30/01/2014 A/949

10,000 Folletons Guia 
Gastronòmica 164,56



FERRAN MARTINEZ MARTOS 47702949Y 19/03/2014 A/20140091
mapa guia gastronòmica 
Granollers 2.238,50

FERRAN MARTINEZ MARTOS 47702949Y 31/03/2014 A/20140105 Mapa hotels DINA 3 2 cares 514,25

KOBALT LANGUAGES, S.L. B65668238 31/03/2014 2014-41
Traduccions guia gastronòmica 
anglès i francès 121,00

SUCCESSIÓ MIRÓ E07497761 16/04/2014 16/14 Royalties material turístic miró 517,27
FOTOMECANICA 
GRANOLLERS, S.L. B63672968 25/05/2014 14182

Carpetes i plànols hotels i 
restaurants Granollers 117,98

AT CREEM COMUNIQUEM, S.L. B65464299 03/06/2014 4855
Actualització guia gastronòmica 
de Granollers 1.966,25

FORMA GRAFIC 2013, S.L.L. B66060393 30/06/2014 10224
Tallar i plastificar Guia 
Gastronòmica 163,35

FOTOMECANICA 
GRANOLLERS, S.L. B63672968 30/06/2014 14186

Planxes guia gastronòmica + 
vernís 806,16

ENQUADERNACIONS RUEDA 
99, S.L. B61893749 25/07/2014 14367 5000 Guia gastronòmica 1.990,76

FERRAN MARTINEZ MARTOS 47702949Y 01/08/2014 A/20140209
Disseny packagining Xocolates 
promocionals 859,10

     15.172,85
2. Millora de l'experiència turística a les Oficine s d'informació turística

IMESAPI, S.A. A28010478 30/09/2013 130939
Treballs elèctrics a l'oficina de 
turisme 587,54

ELECTROCAMPS 
INSTAL·LACIONS, S.L. B64408230 21/11/2013 664

Instal·lació elèctrica oficina 
turisme 5.371,19

SOLIDES SOLUC. INTEGRALES, 
S.L. B65470437 12/12/2013 504 Vinils i totems oficina turisme 1.681,10
SOLIDES SOLUC. INTEGRALES, 
S.L. B65470437 20/01/2014 01/0000013

Impressió tela 1x2 m oficina 
turisme 422,29

SOLIDES SOLUC. INTEGRALES, 
S.L. B65470437 06/03/2014 01/0000073

Impressió teles vinils parets 
oficina turisme 1.899,24

TONI TORRILLAS GUMARA 40969225S 30/04/2014 18
reportatge fotogràfic Oficina 
turisme 102,85

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, 
S.L. B64161250 31/07/2014 14/1/501933

Impressora HP officejet 6100 
oficina turisme 120,12

     10.184,33
3. Millora en la formació d'idiomes, atenció al cli ent i prestació de serveis turístics en clau d'exce l·lència

M. PILAR CASTRO ROBLEDO 52154095P 01/07/2013 2013-6
Punt d'Informació Granollers 
Cup 120,00

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 17/07/2013 3/2013
Serveis prestats oficina turisme 
mes de juliol 2013 1.173,70

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 17/07/2013 4/2013
Serveis prestats oficina turisme 
mes d'agost 2013 1.173,70

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 13/09/2013 005/2013
Serveis prestats oficina turisme 
mes de setembre 2013 1.173,70

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 08/10/2013 006/2013
Serveis prestats oficina turisme 
mes d'octubre 2013 1.173,70

MARIA DEL MAR RODRIGUEZ 
PEDRAZA 47705569G 21/10/2013 2

Serveis prestats carpa GM 
conferència Gremi hosteleria 40,00

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 12/11/2013 007/2013
Serveis prestats oficina turisme 
mes de novembre 2013 1.173,70

MARIA DEL MAR RODRIGUEZ 
PEDRAZA 47705569G 18/11/2013 3

Serveis prestats carpa GM 
Amma i tast gastronomic 250,00

DIMAS-EMPRESA D'INSERCIÓ 
S.L. B63752851 25/11/2013 371/2013

Muntar i desmuntar carpa Palau 
Olímpic - Amma 88,16

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 16/12/2013 008/2013
Serveis prestats oficina turisme 
mes de desembre 2013 1.173,70

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 20/01/2014 001/2014
Serveis prestats oficina turisme 
mes de gener 2014 1.173,70

MARIA DEL MAR RODRIGUEZ 
PEDRAZA 47705569G 06/02/2014 001/2014

Serveis prestats carpa turisme 
Mitja Marató 200,00

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 21/02/2014 002/2014
Serveis prestats oficina turisme 
mes de febrer 2014 1.173,70

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 20/03/2014 003/2014
Serveis prestats oficina turisme 
mes de març 2014 1.173,70

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 12/04/2014 004/2014
Serveis prestats oficina turisme 
mes d'abril 2014 1.173,70

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 16/05/2014 005/2014
Serveis prestats oficina turisme 
mes de maig 2014 1.173,70

ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 16/06/2014 006/2014
Serveis prestats oficina turisme 
mes de juny 2014 1.173,70



ORIOL LLOBET CANTARELL 47921328T 14/07/2014 007/2014
Serveis prestats oficina turisme 
mes de juliol 2014 1.173,70

OUISELLYOU, S.C.P. J65284143 01/08/2014 28/14 Prestació servei oficina turisme 6.921,20
     22.877,46
4. Aplicació de les TIC en l'àmbit de la millora de  l'experiència turística

UFUMBUZI, S.L. B65841694 19/11/2013 176
Configuració i instal·lació 
pantalla tàctil museu 133,10

PRODS. PLANETÀRIES SOLUC. 
AUDIOV.., S.L. B61642104 22/11/2013 7391

40% pressupost web GM + 
turisme 4.719,00

PRODS. PLANETÀRIES SOLUC. 
AUDIOV.., S.L. B61642104 22/11/2013 7392

alta hosting i dominis turisme 
granollers 217,80

JOSE FERNANDEZ CORZO 
(IDEGRAF) 77297179K 22/01/2014 1395

Marc i text amb vinil pantalla 
tàctil adoberia 96,80

FERRAN MARTINEZ MARTOS 47702949Y 01/08/2014 A/20140208 Disseny banners web turisme 344,85
     5.511,55
5. Priorització i plans de captació de turisme inte rior
FERRAN MARTÍNEZ MARTOS 47702949Y 07/11/2013 A/20130352 Pancarta Instagram 284,35
FERRAN MARTÍNEZ MARTOS 47702949Y 24/12/2013 A/20130430 Anunci Hosteltur 332,75
IDEAS Y PUBLICIDAD DE 
BALEARES, S.L. B07563729 28/01/2014 20140114

Publicitat congressos i 
convencions Granollers 2.421,21

FERRAN MARTINEZ MARTOS 47702949Y 31/01/2014 A/20140050
Anunci Guia fires i mercats de 
Granollers 2014 1.114,41

FERRAN MARTINEZ MARTOS 47702949Y 19/03/2014 A/20140090 disseny campanya gastrotapes 1.082,95
DIMAS EMPRESA D'INSERCIÓ, 
S.L. B63752851 25/06/2014 203/2014

Recollir material CM i oficina 
turisme i repartir als hotels 195,11

HOTEL GRANOLLERS, S.L. B59681726 03/07/2014 3714
Acte recepció i benvinguda 
Smartmotorchallenge 14 1.000,00

OUISELLYOU, S.C.P. J65284143 21/07/2014 24/14
Representació a Iberian Mice 
Forum 1.427,80

OUISELLYOU, S.C.P. J65284143 01/08/2014 29/14
1er pagament prestació servei 
turisme MICE 1.512,50

MULTIBOXES, S.L. B61922530 30/09/2014 3117V
Enviament guia Gastronòmica 
hotels i restaurants 121,41

     9.492,49
TOTAL JUSTIFICAT 63.238,68
FONS TURISME - TOTAL A 
JUSTIFICAR 31.350,54

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Habilitar Francesc Aragón Sánchez, interventor de l’Ajuntament de Granollers, per signar la 
certificació de la destinació efectiva dels crèdits del fons de turisme requerit per la Generalitat de 
Catalunya per al foment del turisme del període de juliol de 2013 a desembre de 2013 i de gener de 
2014 a setembre de 2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar l'acord a les parts interessades.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
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SEVA PLURIANUALITATSEVA PLURIANUALITATSEVA PLURIANUALITATSEVA PLURIANUALITAT ....

Vist l'informe tècnic de data  19 de gener de 2015 pel qual es justifica la necessitat d'iniciar expedient 
licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada 
d'un contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de neteja dels equipaments 
municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers a continuació 
indicats:

Pos Centre Adreça

1 Centre Cívic Can Bassa Plaça de Joan Oliver,1

2 Centre Cívic Can Gili Camí Vell de Lliçà d'Amunt,1

3 Centre Cívic Palou Passeig del Doctor Fàbregas, s/n

4 Centre Cívic Jaume Oller C/Mare de Déu de Montserrat,47

5 Centre Cívic Nord Carrer de Lledoner, 6

6 Can Jonch,Centre de Cultura per la Pau Carrer del Rec, 19

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació ( 2 anys) es fixa en la quantitat de 
161.487,60 euros més 33.912,40 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 195.400,00 euros. Els 
pressupost tipus o preu màxim anual es fixa en 80.743,80 euros.

El valor total estimat d'aquesta contractació es calcula en 355.272,72 euros més 74.607,27 euros 
d'IVA (21%), i compren els dos anys  del període executiu més els dos anys de possible pròrroga de 
mutu acord i l'import màxim de modificació del contracte, segons detall a continuació indicat:

IMPORT PERÍODE EXECUTIU 161.487,60 euros + IVA
IMPORT PRÒRROGA 161.487,60 euros + IVA
IMPORT MODIFICACIO (20%)   32.297,52  euros + IVA

A continuació es detalla la distribució per equipaments , partides pressupostàries i anualitats en 
període executiu:

2015
(de l'1/7 al 31/12)

2016
(de l'1/1 al 31/12)

2017
(de l'1/1 al 30/6)

Partida 
pressupostària

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

TOTALS
(Iva inclòs)

H232,33731,22700 8.305,78 1.744,22 16.611,57 3.488,43 8.305,78 1.744,22 40.200,00

H232,33732,22700 6.239,67 1.310,33 12.479,34 2.620,66 6.239,67 1.310,33 30.200,00

H232,33733,22700 6.239,67 1.310,33 12.479,34 2.620,66 6.239,67 1.310,33 30.200,00

H232,33734,22700 5.826,45 1.223,55 11.652,89 2.447,11 5.826,45 1.223,55 28.200,00

H232,33735,22700 9.173,56 1.926,45 18.347,11 3.852,89 9.173,56 1.926,45 44.400,00

H241,32720,22700 4.586,77 963,22 9.173,55 1.926,45 4.586,77 963,22 22.200,00

TOTALS PARCIALS 40.371,90 8.478,10 80.743,80 16.956,20 40.371,90 8.478,10 195.400,00

TOTAL ANY IVA INCLOS 48.850,00 97.700,00 48.850,00 195.400,00

TOTAL PERÍODE EXECUTIU                 161.487,60 € + 33.912,40 € d'IVA   = 195.400,00 €

 En cas de pròrroga:



2017
(de l'1/7 al 31/12)

2018
(de l'1/1 al 31/12)

2019
(de l'1/1 al 30/6)

Partida 
pressupostària

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

TOTALS
(Iva inclòs)

H232,33731,22700 8.305,78 1.744,22 16.611,57 3.488,43 8.305,78 1.744,22 40.200,00

H232,33732,22700 6.239,67 1.310,33 12.479,34 2.620,66 6.239,67 1.310,33 30.200,00

H232,33733,22700 6.239,67 1.310,33 12.479,34 2.620,66 6.239,67 1.310,33 30.200,00

H232,33734,22700 5.826,45 1.223,55 11.652,89 2.447,11 5.826,45 1.223,55 28.200,00

H232,33735,22700 9.173,56 1.926,45 18.347,11 3.852,89 9.173,56 1.926,45 44.400,00

H241,32720,22700 4.586,77 963,22 9.173,55 1.926,45 4.586,77 963,22 22.200,00

TOTALS PARCIALS 40.371,90 8.478,10 80.743,80 16.956,20 40.371,90 8.478,10 195.400,00

TOTAL ANY IVA INCLOS 48.850,00 97.700,00 48.850,00 195.400,00

TOTAL PERÍODE PRORROGA              161.487,60 € + 33.912,40 € d'IVA   = 195.400,00 €

TOTAL CONTRACTE (PERIODE EXECUTIU + PRORROGA)         322.975,20 € + 67.824,8 €  d'IVA = 390.800,00 € 

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, és el contracte de serveis (categoria 14 de l'Annex II del TRLCSP) , 
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada , de conformitat amb el que determina l'article 
13 en relació amb l'article 16 b) del TRLCSP,  i tramitació ordinària.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa derivada d'aquesta 
contractació que té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals .

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert, subjecte a regulació 
harmonitzada i tramitació ordinària, d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.

El el responsable del contracte serà el senyor Jaume Casacuberta Inglès, coordinador tècnic de 
centres cívics de l'Ajuntament de Granollers.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 10  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d
e contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .

Articles 22 i 109  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a 
realitzar.

Article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.

Article 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic , pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Articles 157 a 161  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic,  pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

Article 16 1.b)   del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa al llindar dels contractes de serveis subjectes a 
regulació harmonitzada.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    



PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori i autoritzar la despesa de la contractació de la prestació del 
servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de 
l'Ajuntament de Granollers a continuació indicats:

Pos Centre Adreça

1 Centre Cívic Can Bassa Plaça de Joan Oliver,1

2 Centre Cívic Can Gili Camí Vell de Lliçà d'Amunt,1

3 Centre Cívic Palou Passeig del Doctor Fàbregas, s/n

4 Centre Cívic Jaume Oller C/Mare de Déu de Montserrat,47

5 Centre Cívic Nord Carrer de Lledoner, 6

6 Can Jonch,Centre de Cultura per la Pau Carrer del Rec, 19

a adjudicar mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari per a un 
import  total de 161.487,60 euros més 33.912,40 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
195.400,00  euros i amb una durada de 24 mesos,  de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels 
equipaments municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers ,,,,    
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i que s'executarà durant  els exercicis 
2015 a 2017 , d'acord amb la següent distribució econòmica:

2015
(de l'1/7 al 31/12)

2016
(de l'1/1 al 31/12)

2017
(de l'1/1 al 30/6)

Partida 
pressupostària

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

TOTALS
(Iva inclòs)

H232,33731,22700 8.305,78 1.744,22 16.611,57 3.488,43 8.305,78 1.744,22 40.200,00

H232,33732,22700 6.239,67 1.310,33 12.479,34 2.620,66 6.239,67 1.310,33 30.200,00

H232,33733,22700 6.239,67 1.310,33 12.479,34 2.620,66 6.239,67 1.310,33 30.200,00

H232,33734,22700 5.826,45 1.223,55 11.652,89 2.447,11 5.826,45 1.223,55 28.200,00

H232,33735,22700 9.173,56 1.926,45 18.347,11 3.852,89 9.173,56 1.926,45 44.400,00

H241,32720,22700 4.586,77 963,22 9.173,55 1.926,45 4.586,77 963,22 22.200,00

TOTALS PARCIALS 40.371,90 8.478,10 80.743,80 16.956,20 40.371,90 8.478,10 195.400,00

TOTAL ANY IVA INCLOS 48.850,00 97.700,00 48.850,00 195.400,00

TOTAL PERÍODE EXECUTIU                 161.487,60 € + 33.912,40 € d'IVA   = 195.400,00 €

TERCERTERCERTERCERTERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària .

QUARTQUARTQUARTQUART.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació,  supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a les partides indicades    en el segon punt.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Publicar l'anunci licitatori de la present contractació, subjecte a regulació harmonitzada, al 
Diari Oficial de la Unió Europea ( DOUE), en el BOE,en el BOPB ,  al perfil del contractant de la web 
municipal i en l'e-tauler.



SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Designar com a responsable del contracte al senyor Jaume Casacuberta Inglès, coordinador  
tècnic de centres cívics de l 'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Notificar a l'Àrea Econòmica. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE    
SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALSSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALSSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALSSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS    
ADSCRITS AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LADSCRITS AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LADSCRITS AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LADSCRITS AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    
AMB VIGÈNCIA FINS ELAMB VIGÈNCIA FINS ELAMB VIGÈNCIA FINS ELAMB VIGÈNCIA FINS EL     30303030    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE     2015201520152015    AMB LAMB LAMB LAMB L''''EMPRESA CLECEEMPRESA CLECEEMPRESA CLECEEMPRESA CLECE ,,,,    SASASASA

1.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 19 de 
febrer de 2013, es va adjudicar  el contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de 
neteja dels equipaments adscrits al Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers a 
executar durant els exercicis 2013 i 2014 amb efectes 27 de febrer de 2013 al 26 de febrer de 2014 
per un import de 79.628,16 euros més 16.721,90 euros en concepte d'IVA (21%) el que fa un total de 
96.350,06 euros amb un volum anual total de 5.850 hores de netejador/a i un volum anual de 824 
hores d'especialista, amb la distribució d'imports ,  partides i anualitats a continuació detallades:

2013
(del  27/2 al 31/12)

2014
(de l'1/1 al 26/2)

Equipament Partida pressupostària

Import IVA 21% Import IVA 21%

TOTAL

Centre Cívic Can Bassa H232.33731.22700 11.983,50 2.516,53 2.396,70 503,30 17.400,03
Centre Cívic Can Gili H232.33732.22700 17.630,80 3.702,48 3.526,16 740,50 25.599,94
Centre Cívic Palou H232.33733.22700 3.891,20 817,15 778,24 163,43 5.650,02
Centre Cívic Jaume Oller H232.33734.22700 10.330,60 2.169,42 2.066,12 433,88 15.000,02
Centre Cívic Nord H232.33735.22700 14.256,20 2.993,80 2.851,24 598,77 20.700,01
Can Jonch Centre C.Pau H241.92911.22700 8.264,50 1.735,54 1.652,90 347,10 12.000,04
TOTALS PARCIALS 66.356,80 13.934,92 13.271,36 2.786,98
TOTAL ANY IVA INCLOS 80.291,72 16.058,34

96.350,06

TOTAL PERIODE EXECUTIU              79.628,16 € + 16.271,90 € d'IVA (21%) = 96.350,06 €

amb el còmput d'hores anuals de netejador/a i especialista a continuació indicat per a cada centre :

EquipamentEquipamentEquipamentEquipament Hores anuals netejadoraHores anuals netejadoraHores anuals netejadoraHores anuals netejadora Hores anuals especialistaHores anuals especialistaHores anuals especialistaHores anuals especialista
Centre Cívic Can Bassa 1.040 192
Centre Cívic Can Gili 1.040 110
Centre Cívic Palou 1.040 110
Centre Cívic Jaume Oller 910 110
Centre Cívic Nord 1.300 192
Can Jonch Centre Cultura per la Pau 520 110
TOTAL HORES 5.850 824

2.- Mitjançant   dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia  25 de 
febrer de 2014 es va aprovar la pròrroga del contracte  de serveis per a la prestació del servei de 
neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Participació de l'Ajuntament de Granollers 
des del 27 de febrer de 2014 fins al 26 de febrer de 2015 formalitzat amb l'empresa CLECE,SA per un 
import de 79.628,16 euros més 16.271,90 euros en concepte d'IVA (21%) el que fa un total de 
96.350,06 euros amb la següent distribució  d'imports ,  partides i anualitats a continuació detallades:

2014
(del  27/2 al 31/12)

2015
(de l'1/1 al 26/2)

Equipament Partida pressupostària

Import IVA 21% Import IVA 21%

TOTAL

Centre Cívic Can Bassa H232.33731.22700 11.983,50 2.516,53 2.396,70 503,30 17.400,03
Centre Cívic Can Gili H232.33732.22700 17.630,80 3.702,48 3.526,16 740,50 25.599,94
Centre Cívic Palou H232.33733.22700 3.891,20 817,15 778,24 163,43 5.650,02
Centre Cívic Jaume Oller H232.33734.22700 10.330,60 2.169,42 2.066,12 433,88 15.000,02
Centre Cívic Nord H232.33735.22700 14.256,20 2.993,80 2.851,24 598,77 20.700,01
Can Jonch Centre C.Pau H241.92911.22700 8.264,50 1.735,54 1.652,90 347,10 12.000,04



TOTALS PARCIALS 66.356,80 13.934,92 13.271,36 2.786,98
TOTAL ANY IVA INCLOS 80.291,72 16.058,34

96.350,06

TOTAL PRORROGA                                    79.628,16 € + 16.271,90 € d'IVA (21%) = 96.350,06 €

3.- Atès que el proper 26 de febrer de 2015 finalitza el contracte núm. 50/13 formalitzat amb data 26 de 
febrer de 2013, el coordinador tècnic de centres cívics de l'Àrea de Planificació Estratègica i 
Ciutadania ha proposat endegar una nova licitació mitjançant procediment subjecte a regulació 
harmonitzada el qual no podrà ser adjudicat a temps per garantir la continuïtat temporal de la prestació 
de l'esmentat servei de neteja i garantir la subrogació del personal que actualment presta el servei .

4.- L'empresa CLECE,SA ha presentat un escrit amb data  16 de gener de 2015 i registre d'entrada 
núm. 743 de data 19 de gener de 2015, indicant el seu interès en prorrogar forçosament el contracte  
durant els  mesos de març, abril, maig i juny de 2015 amb les mateixes condicions del contracte actual 
a causa del retard produït en la nova licitació.

5.- D'acord amb l'informe  favorable emès pel coordinador tècnic de centres cívics de data  19 de gener 
de 2015, es considera oportú prorrogar forçosament el contracte de serveis  per a la prestació del 
servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de 
l'Ajuntament de Granollers  amb l'empresa CLECE,SA des del 27 de febrer de 2015 fins al 30 de juny 
de 2015 amb un import de 26.542,72 euros més 5.573,97 euros en concepte d'IVA (21%) el que fa un 
total de 32.116,69 euros amb la següent distribució  d'imports  i  partides  a continuació detallades:

2015
(del  27/2 al 30/6)

Equipament Partida pressupostària

Import IVA 21%
Centre Cívic Can Bassa H232.33731.22700 4.793,40 1.006,61
Centre Cívic Can Gili H232.33732.22700 7.052,32 1.480,99
Centre Cívic Palou H232.33733.22700 1.556,48 326,86
Centre Cívic Jaume Oller H232.33734.22700 4.132,24 867,77
Centre Cívic Nord H232.33735.22700 5.702,48 1.197,52
Can Jonch Centre C.Pau H241.32720.22700 3.305,80 694,22
TOTALS PARCIALS 26.542,72 5.573,97

El servei de neteja és un servei imprescindible  ja que els equipaments de Participació Ciutadana 
registren més de 115.000 usos, fruit de l'àmplia i diversa programació d'activitats i serveis que aquests 
ofereixen a la ciutadania en general . El fet de no prorrogar el servei de neteja, afectaria de manera 
directa a la qualitat de les activitats i serveis, les quals en bona mesura s'haurien de suspendre 
provocant una molt baixa satisfacció en la ciutadania vers aquests equipaments municipals  així com 
també afectaria a la subrogació del personal que actualment presta el servei. Per aquest motiu es 
considera primordial que es continuï prestant  el servei de neteja durant el període del 27 de febrer de 
2015 fins el 30 de juny de 2015  a l'espera de la nova adjudicació. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 10 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa als contractes de serveis .
Article 23  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    ����

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-  Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de servis subscrit entre l'Ajuntament de 
Granollers i l'empresa CLECE,SA amb CIF A80364243  per a la prestació del servei de neteja dels 
equipaments municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de l 'Ajuntament de Granollers pel 
període comprés entre el 27 de febrer de 2015 i el 30 de juny de 2015, que es regiran pels mateixos 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques reguladores del contracte, 
d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Autoritzar l'import de la pròrroga de 26.542,72 euros més 5.573,97 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 32.116,69 euros amb càrrec a les partides pressupostàries a continuació 
indicades i la distribució per centres  :



2015
(del  27/2 al 30/6)

Equipament Partida pressupostària

Import IVA 21%
Centre Cívic Can Bassa H232.33731.22700 4.793,40 1.006,61
Centre Cívic Can Gili H232.33732.22700 7.052,32 1.480,99
Centre Cívic Palou H232.33733.22700 1.556,48 326,86
Centre Cívic Jaume Oller H232.33734.22700 4.132,24 867,77
Centre Cívic Nord H232.33735.22700 5.702,48 1.197,52
Can Jonch Centre C.Pau H241.32720.22700 3.305,80 694,22
TOTALS PARCIALS 26.542,72 5.573,97

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 50/13 formalitzat amb data 26 de 
febrer de 2013 amb l'empresa CLECE,SA

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORTPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORTPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORTPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT    
DDDD''''EQUIPAMENTS TIC DEQUIPAMENTS TIC DEQUIPAMENTS TIC DEQUIPAMENTS TIC D''''AULES DE FORMACIÓ I PERIFÈRICS I SUBMINISTRAMENT DE PETITAULES DE FORMACIÓ I PERIFÈRICS I SUBMINISTRAMENT DE PETITAULES DE FORMACIÓ I PERIFÈRICS I SUBMINISTRAMENT DE PETITAULES DE FORMACIÓ I PERIFÈRICS I SUBMINISTRAMENT DE PETIT    
MATERIAL AUXLIAR ASSOCIAT PER LMATERIAL AUXLIAR ASSOCIAT PER LMATERIAL AUXLIAR ASSOCIAT PER LMATERIAL AUXLIAR ASSOCIAT PER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    EL PATRONAT DELEL PATRONAT DELEL PATRONAT DELEL PATRONAT DEL    
MUSEU DE GRANOLLERSMUSEU DE GRANOLLERSMUSEU DE GRANOLLERSMUSEU DE GRANOLLERS,,,,    CONSORCI MONTSERRAT MONTERO I GRANOLLERS MERCATCONSORCI MONTSERRAT MONTERO I GRANOLLERS MERCATCONSORCI MONTSERRAT MONTERO I GRANOLLERS MERCATCONSORCI MONTSERRAT MONTERO I GRANOLLERS MERCAT    
EPEEPEEPEEPE    ,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA IA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA IA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA IA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I    
DECLARARDECLARARDECLARARDECLARAR----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

D'acord amb l'informe emès per el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació, de data 27 
de gener de 2015, l'Ajuntament de Granollers disposa de diverses aules de formació dotada d'equips 
informàtics, configurats i connectats de forma independent als que ho estan a la xarxa informàtica 
corporativa, com també les dependències municipals que per tenir una gestió descentralitzada 
disposen d'equips informàtics no connectats a la xarxa informàtica corporativa. Per manca de 
suficients recursos en el propi Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació, que té assumits els 
serveis equivalents pels equipaments de la pròpia xarxa corporativa, com pel fet de que tenen una 
configuració diferenciada.
Per tot l'exposat, es justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació 
mitjançant procediment obert d 'un contracte mixt del servei de manteniment i suport d'equipaments 
TIC d'aules de formació i perifèrics i subministrament de petit material auxiliar associat per 
l'Ajuntament de Granollers, Patronat del Museu, Consorci Montserrat Montero i Granollers Mercat 
EPE, amb una durada de dos anys i amb possibilitat de pròrroga de dos més, a adjudicar mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu de dos anys, es de 48.000,00 euros més 
10.080,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 58.080,00 euros,dels quals:

- 38.000,00 euros més 7.980,00 euros en concepte d'IVA (21%), que fa un total de 45.980,00 
euros,corresponent al servei de manteniment.
- 10.000,00 euros més 2.100,00 euros en concepte d'IVA (21%), que fa un total de 12.100,00 
euros,corresponent al subministrament de material associat al servei .

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries a continuació indicades, de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del 
Museu, i per les entitats adscrites, per als exercicis  indicats:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B

Imports (IVA inclòs)



Partides
2015 2016 2017

H260.92020.21000 13.762,96 18.350,62 4.587,66

H260.92020.22002 3.621,83 4.829,11 1.207,28

TOTAL 17.384,79 23.179,73 5.794,94

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H

Imports (IVA inclòs)
Partides

2015 2016 2017

H436.33330.21600 756,95 1.009,26 252,32

H436.33330.22002 199,20 265,60 66,40

TOTAL 956,15 1.274,86 318,72

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO CIF: Q0801565C

Imports (IVA inclòs)
2015 2016 2017

1.562,17 2.082,89 520,72
411,10 548,13 137,03

1.973,27 2.631,02 657,75

GRANOLLERS MERCAT, EPE CIF: Q0801347F

Imports (IVA inclòs)
2015 2016 2017

1.160,42 1.547,23 386,81
305,37 407,17 101,79

1.465,79 1.954,40 488,60

El valor estimat total del contracte de 108.000,00 euros, segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte: 48.000,00 euros.
-Pròrroga contracte: 48.000,00 euros.
-Modificació contracte (25% de l'import de licitació): 12.000,00 euros.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte de serveis procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida indicada per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació per els exercicis 2015,2016,2017, d'acord amb el següent 
desglossament indicat anteriorment.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 
3/2011, de 14 de novembre.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article   10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .

Articles 22 i 109  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació 



a realitzar.

Article 110  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Articles 157 a 161  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el 
procediment obert.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    ����

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Iniciar i autoritzar la despesa de la contractació mixte del servei de manteniment i suport 
d'equipaments TIC d'aules de formació i perifèrics i subministrament de petit material auxiliar associat 
per l'Ajuntament de Granollers, Patronat del Museu, Consorci Montserrat Montero i Granollers Mercat 
EPE amb una durada de dos anys, mitjançant procediment obert, per a un import màxim de 48.000,00 
euros més 10.080,00 euros en concepte d'IVA ( 21 %), el que fa un total de 58.080,00 euros, de 
conformitat amb els fets i fonaments invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Declarar la plurianualitat del contracte mixt del servei de manteniment i suport d'equipaments 
TIC d'aules de formació i perifèrics i subministrament de petit material auxiliar associat per 
l'Ajuntament de Granollers, Patronat del Museu, Consorci Montserrat Montero i Granollers Mercat EPE
, d'acord amb la següent distribució:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B

Imports (IVA inclòs)
Partides

2015 2016 2017

H260.92020.21000 13.762,96 18.350,62 4.587,66

H260.92020.22002 3.621,83 4.829,11 1.207,28

TOTAL 17.384,79 23.179,73 5.794,94

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H

Imports (IVA inclòs)
Partides

2015 2016 2017

H436.33330.21600 756,95 1.009,26 252,32

H436.33330.22002 199,20 265,60 66,40

TOTAL 956,15 1.274,86 318,72

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO CIF: Q0801565C

Imports (IVA inclòs)
2015 2016 2017

1.562,17 2.082,89 520,72
411,10 548,13 137,03

1.973,27 2.631,02 657,75

GRANOLLERS MERCAT, EPE CIF: Q0801347F

Imports (IVA inclòs)
2015 2016 2017

1.160,42 1.547,23 386,81
305,37 407,17 101,79

1.465,79 1.954,40 488,60

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 



particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació,  supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada    en el punt segon 
d'aquest acord    

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la 
web municipal.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Notificar a l'Àrea de Govern i Economia. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT

 
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA    
PER A LES PROGRAMACIONS DPER A LES PROGRAMACIONS DPER A LES PROGRAMACIONS DPER A LES PROGRAMACIONS D''''ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS    
PER AL CURSPER AL CURSPER AL CURSPER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

La Diputació de Barcelona  per acord de la Junta de Govern de 25 de setembre de 2014,  va acordar 
aprovar les Bases reguladores i la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els 
municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre. Curs 
escolar 2014-15.

2. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers de data 21 d'octubre de 2014 va acordar 
acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona de les subvencions per a les 
programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars per al curs  2014-2015.

3. El pressupost de la programació que es va presentar preveia unes despeses per un total de  
132.835,00€ i uns ingressos per les entrades dels alumnes de 90.368,50€. El dèficit resultant és de 
42.466,50. Segons l'article 11 de les bases objecte d'aquesta sol·licitud, la subvenció concedida serà 
com a màxim del 50% del dèficit del programa (la part de les despeses que no queda coberta amb els 
ingressos de l'alumnat, altres subvencions i/o patrocinis). Així l'import màxim que es va sol·licitar és 
21.230 euros.

4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 18 de desembre de 2014  va aprovar 
resoldre la convocatòria, segons Bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars 
per el curs 2014-2015.

5. Els acords de la resolució recull atorgar a l'Ajuntament de Granollers la quantitat de 19.100,00 
euros per desenvolupar la programació d'arts i escèniques i musicals adreçades als escolars per al 
curs 2014-2015. Aquesta subvenció té un caràcter plurianual i s'aplicarà com segueix:

Any 2014: 9.550 euros
Any 2015: 9.550 euros

Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Educació.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMER. Acceptar la subvenció aprovada per la Diputació de Barcelona  per el desenvolupament de 
les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars per al curs 2014-2015 per un 
import de 19.100,00 euros amb caràcter plurianual, distribuits de la següent manera:



9.550,00 € aniran a càrrec del pressupost 2014 a la partida H411.46132�

9.550,00 € s'aplicaran al pressupost del 2015 a la partida H411.46100�

SEGON. Prendre el compromís de justificar aquesta subvenció, segons el  punt sisè de l'acord de la 
Diputació, com a màxim el dia 30 de setembre de 2015.

TERCER. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers i a l'Oficina de 
Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.

QUART.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA GRANOLLERS CUP DEDIPUTACIÓ DE BARCELONA EN MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA GRANOLLERS CUP DEDIPUTACIÓ DE BARCELONA EN MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA GRANOLLERS CUP DEDIPUTACIÓ DE BARCELONA EN MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA GRANOLLERS CUP DE    
2014201420142014

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015" (BOPB de 8/6/2012) com a element preferent per a l'exercici de les 
funcions d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol 
general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d'implementació de les 
actuacions i dels recursos del Pla.

A l'apartat 2 de la Clàusula 12 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012/2015" s'hi preveu la concessió, 
per procediment de concurrència competitiva, de recursos concertats per mitjà de Catàlegs de 
concertació i a l'apartat 3 s'hi estableix l'atorgament, per concessió directa, dels recursos concedits en 
el marc de les Meses de concertació, dels consistents en recursos tècnics i materials, dels recursos 
econòmics consistents en fons de presentació i d'aquells altres recursos que l'atorgament del qual 
s'acreditin raons d'interès públic, social econòmic o humanitari sense fer referència expressa a la 
possibilitat de concedir suports puntuals per concessió directa .

Per això, en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012/2015", la Diputació 
de Barcelona (mitjançant l'Oficina Tècnica de Turisme com a centre gestor de la mateixa), en data 22 
de gener de 2015 i amb número de registre 1073, ha notificat a l'Ajuntament Granollers la concessió 
d'una subvenció (14/Y/113470 en motiu de la celebració del Torneig Internacional d'handbol base 
Granollers CUP per un import de 6.000,00 euros, amb càrrec a les partides G/30201/432A1/46250 
(3.000,00 eur) i G/30400/341A0/46252.

Vist l'informe emès pel cap del Servei d'Esports.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMER. Acceptar la subvenció extraordinària de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona que ha concedit a l'Ajuntament de Granollers amb motiu de la celebració XVI 
Torneig Internacional d'handbol base Granollers CUP 2014, per un import de 6.000,00 euros.

SEGON. Imputar el total concedit de 6.000,00€ a la partida d'ingressos H421 46100 (Diputació: 
programes i activitats) del pressupost del Servei d'Esports.

TERCER. Prendre el compromís de justificar aquesta subvenció, mitjançant despeses realitzades dins 
el període 1 de gener al 31 de desembre de 2014, com a màxim el dia 31 de març de 2015.

QUART. Notificar aquest acord l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Barcelona i a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

CINQUÈ.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 



d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''APORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT AAPORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT AAPORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT AAPORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT A    
LLLL''''ENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT MUNICIPALENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT MUNICIPALENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT MUNICIPALENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT MUNICIPAL    
GRANOLLERS AUDIOVISUAL SLGRANOLLERS AUDIOVISUAL SLGRANOLLERS AUDIOVISUAL SLGRANOLLERS AUDIOVISUAL SL ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015

En sessió ordinària del dia 25 de juny de 2013, el Ple de l'Ajuntament de Granollers va aprovar 
l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts a la societat 
municipal Granollers Audiovisual , SL (GASL).

El punt desè de l'acord esmentat estableix que “Aquesta administració dels espais serà compensada 
econòmicament d'acord amb els pressupostos municipals elaborats anualment per l'Ajuntament i els 
altres ens municipals, per un preu de mercat resultant d'aplicar per a 12 mesos”.

En data 1 d'octubre de 2013 l'Ajuntament va aprovar el conveni entre GASL i l'Ajuntament per a 
l'establiment de les condicions particulars de l'encomana de gestió dels equipaments de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts; conveni aprovat pel Consell d'Administració de GASL en data 21 d'octubre de 
2013. 

Atès que en data 28 de gener de 2015, núm. de registre d'entrada 2015001365, la gerència de 
Granollers Audiovisual, Sl, ha presentat una memòria d'ingressos i despeses previstes per a 
l'execució al 2015 de l'encomana de gestió de Roca Umbert Fàbrica de les Arts a Granollers 
Audiovisual, S.L.

Atès que  hi ha consignació pressupostària en l'aplicació 15/ H432/33310/25002, del Pressupost 
General de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015,  aprovat definitivament  per l'Ajuntament 
Ple  en data 27 de gener de 2015.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMER.- Aprovar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de Granollers Audiovisual, SL, 
(B-65237877) per un import de 341.000,00 € en concepte d'aportació econòmica corresponent a 
l'encomana de gestió de Roca Umbert-Fàbrica de les Arts, per a l'any 2015, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 2015/H432.33310.25002.

SEGON.- Requerir a l'empresa municipal Granollers Audiovisual, SL que redacti la memòria 
justificativa amb descomposició de pagaments realitzats i justificats de l'encàrrec corresponent a 
l'exercici 2015, i la presenti al Registre General de l'Ajuntament abans del dia 31 de maig de 2016, de 
conformitat a allò disposat a la clàusula 7a del conveni entre GASL i l'Ajuntament per a l'establiment 
de les condicions particulars de l'encomana de gestió dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts.

TERCER.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA INSTALDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA INSTALDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA INSTALDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA INSTAL....LACIÓ DLACIÓ DLACIÓ DLACIÓ D''''UNA NOVA CALDERA DEUNA NOVA CALDERA DEUNA NOVA CALDERA DEUNA NOVA CALDERA DE    
CONDENSACIÓ I ALT RENDIMENT  PER PART DE  LCONDENSACIÓ I ALT RENDIMENT  PER PART DE  LCONDENSACIÓ I ALT RENDIMENT  PER PART DE  LCONDENSACIÓ I ALT RENDIMENT  PER PART DE  L''''EMPRESA GESTIÓ DE COLÒNIESEMPRESA GESTIÓ DE COLÒNIESEMPRESA GESTIÓ DE COLÒNIESEMPRESA GESTIÓ DE COLÒNIES,,,,SLSLSLSL                    
EN LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES BLANQUESEN LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES BLANQUESEN LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES BLANQUESEN LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES BLANQUES,,,,    PROPIETAT DE LPROPIETAT DE LPROPIETAT DE LPROPIETAT DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ....

1.- El Ple de la corporació en sessió ordinària celebrada el dia  25 de setembre de 2012 va adjudicar  a 
l'empresa GESTIONS DECOLÒNIES,SL  amb CIF B60301140 el contracte administratiu especial de 



serveis plurianual per a la gestió de la casa de colònies de Roques Blanques, propietat de 
l'Ajuntament de Granollers per una durada de 10 anys i va delegar a la Junta de Govern Local de la 
Corporació la resolució de qualsevol tràmit posterior a la formalització del contracte d'aquest 
expedient.

2.- El contracte núm. 280/12 es va formalitzar en data 29 de setembre de 2012 amb vigència des  de 
l'1 d'octubre de 2012 fins al 30 de setembre de 2022.

3.- L'empresa GESTIONS DE COLÒNIES, SL ha presentat un escrit amb registre d'entrada núm. 
22946 de data 21 de novembre de 2014 sol.licitant l'autorització de les obres necessàries per al canvi 
de les calderes actuals per una de millor eficiència energètica, acompanyat d'un pressupost i un pla 
d'amortització  i una memòria explicativa. 

4.- El pressupost de l'empresa Enric Masmitjà i Montes inclou la nova caldera de condensació, 
sondes, unitats d'ambient RGT, equip de neutralització de condensats, posada en marxa, projecte de 
legalització de la instal·lació de gas, sensors, centraleta de detecció de fuites, substitució de l'actual 
dipòsit de gas i inertització de l'existent, per un import total de 7.350,75 euros (IVA inclòs) tenint en 
compte l'aportació de Primagas.

5.- El Pla d'amortització presentat per l'import de 7.350,75 euros s'amortitzarà en 7 anys que és la vida 
útil estimada de la nova caldera i preveu un estalvi estimat en combustible de  3.000 euros a l'any.

6.-  D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte, clàusula 
II.6, totes les inversions hauran de ser amortitzades econòmicament durant el període d'explotació 
amb càrrec a les tarifes proposades , sense cap mena de percepció o ingrés addicional i al final del 
contracte restaran a la casa de colònies i per tant romandran de propietat de l'Ajuntament de 
Granollers.

7.- L'enginyer tècnic del Servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament , ha emès un informe favorable 
amb data 26 de novembre de 2014 considerant adient la proposta presentada de substitució d'una de 
les calderes actuals per una nova de condensació de 170 kW i alt rendiment, al mateix temps que 
condicionar a les normes actuals la instal.lació de gas i de la sala de calderes, legalitzant així la 
instal.lació d'acord amb la normativa actual.

8.- D'acord amb l'informe favorable emès pel responsable del contracte i cap de l'Àrea de serveis a la 
persona de data 5 de febrer de 2015, la instal.lació proposada aconseguirà un considerable estalvi 
energètic i per tant disminuir també la despesa que aquesta suposa. La inversió prevista s'amortitzarà 
en 7 anys, es a dir durant el període contractual, formant part de la casa de colònies que al finalitzar el 
contracte serà propietat de l'Ajuntament de Granollers. Aquesta amortització no altera en cap cas la 
oferta adjudicada pel que fa al cànon ni les tarifes proposades.

D'acord amb la delegació de competències per part del Ple de la Corporació en la Junta de Govern 
Local de la resolució de qualsevol tràmit posterior a la formalització del contracte d 'aquest expedient

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte administratiu especial per a la  �

gestió de la casa de colònies de Roques Blanques, propietat de l'Ajuntament de Granollers.
contracte núm. 280/12 formalitzat en data 29/09/2012 entre l'empresa GESTIONS DECOLÒNIES, �

SL i l'Ajuntament de Granollers

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    ����

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-     Autoritzar  la instal.lació d'una nova caldera de condensació i alt rendiment a la casa de 
colònies de Roques Blanques, propietat de l'Ajuntament de Granollers, per part de l'empresa GESTIÓ 
DE COLÒNIES,SL  amb CIF B60301140  per un import de  7.350,75 euros que  s'amortitzarà en 7 
anys i que no altera en cap cas  la oferta adjudicada pel que fa al cànon ni les tarifes proposades i que 
al finalitzar el contracte, formarà part de la casa de colònies propietat de l'Ajuntament de Granollers.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 



d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PRIMER PAGAMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PRIMER PAGAMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PRIMER PAGAMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PRIMER PAGAMENT,,,,    CORRESPONENT ALS MESOSCORRESPONENT ALS MESOSCORRESPONENT ALS MESOSCORRESPONENT ALS MESOS    
DE SETEMBRE A DESEMBREDE SETEMBRE A DESEMBREDE SETEMBRE A DESEMBREDE SETEMBRE A DESEMBRE     2014201420142014    I APROVAR LA DESPESA PELS MESOS DE GENER A JUNYI APROVAR LA DESPESA PELS MESOS DE GENER A JUNYI APROVAR LA DESPESA PELS MESOS DE GENER A JUNYI APROVAR LA DESPESA PELS MESOS DE GENER A JUNY    
2015201520152015    EN CONCEPTE DEN CONCEPTE DEN CONCEPTE DEN CONCEPTE D''''AJUTS DE MENJADORAJUTS DE MENJADORAJUTS DE MENJADORAJUTS DE MENJADOR,,,,    DDDD''''ACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PELACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PELACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PELACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PEL    
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

L'ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat el dia 9 de 
desembre de 2014, va aprovar l'autorització i la disposició d'una despesa per un import màxim de  
109.198,65 euros en concepte de 506 ajuts de menjador atorgats pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental a les persones beneficiàries empadronades a Granollers, corresponent als mesos de 
setembre a desembre per al curs escolar 2014/2015, i el pagament d'aquests ajuts s'efectuaria 
directament a les respectives escoles/AMPA prèvia justificació de l'ús del servei per part de les 
escoles/AMPA.

En el mateix acord, es va autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa per un import 
màxim de 4.919,70 euros en concepte de 23 ajuts de menjador de  l'escola municipal Salvador Llobet, 
corresponent als mesos de setembre a desembre per al curs escolar 2014/2015. El servei d'Educació 
va procedir una liquidació mensual en concepte de menjador aplicant el descompte dels ajuts 
concedits pel Consell Comarcal als beneficiaris sense perjudici de la justificació de l 'ús presentada per 
l'escola d'acord amb les bases.

Fins a data 31 de desembre de 2014, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ens ha comunicat la 
resolució  de la convocatòria dels ajuts de menjador, aprovada per les següents Comissions de 
Govern: 2014/9, de 10 de setembre, 2014/10, de 8 d'octubre, 2014/11, de 29 d'octubre, 2014/12, de 26 
de novembre i 2014/13,  de 17 de desembre, que estimen un total de 548 ajuts per un import màxim de 
300.147,00 euros. 

L'informe emès en data 2 de febrer de 2015 per la tècnica de Serveis Socials informa que:

La justificació en concepte d'ajuts de menjador per al curs escolar 2014/2015, corresponent als 1.
mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2014, d'acord amb la justificació de l'ús del 
servei de menjador presentat per cada centre escolar ascendeix a un import de 105.902,32 euros. 

El primer pagament d'aquests ajuts que s'efectuarà a les respectives escoles/AMPA, corresponent 2.
als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2014, ascendeix a un import total de 
101.360,82 €, tenint en compte la particularitat de l'escola municipal Salvador Llobet.

L'escola municipal Salvador Llobet, el Servei d'Educació de l'Ajuntament va procedir les 3.
liquidacions pels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre 2014 en concepte de 
menjador aplicant el descompte dels ajuts concedits pel Consell Comarcal als beneficiaris del curs  
2014-2015, per un import total de 4.541,50 euros, coincidint amb la justificació de l'ús presentada 
per l'escola d'acord amb les bases.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

En data 22 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de col·laboració entre I.
el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a l'establiment de les 
condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador atorgats pel Consell Comarcal .

Les bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2014/2015 aprovades pel Ple II.
Extraordinari del Consell Comarcal en sessió de 9 d'abril de 2014, que tenen per objecte regir la 
corresponent convocatòria.

L'article 20.6 de les bases d'execució del pressupost estableix que en el cas d'operacions III.
comptables que afectin a més d'un deutor o creditor, aquestes es podran agrupar en tercers 



genèrics creats a tal efecte, que permetin el seu control fiscal de manera alternativa. Els casos en 
que això serà possible seran: nòmines, subvencions i transferències, preus públics i taxes per 
serveis.

Per tot l'exposat,

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Restar assabentada dels acords adoptats per la Comissió de Govern del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental en  data 10 de setembre de 2014, 1 d'octubre de 2014, 29 d'octubre de 2014, 26 de 
novembre de 2014 i 17 de desembre de 2014 relatiu a l'atorgament d'ajuts de menjador per al curs 
escolar 2014/2015 a persones beneficiàries empadronades a Granollers, essent la relació final d'un 
total de 548 alumnes beneficiaris, per un import màxim de 300.147,00 euros. (Annex 1) 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acordar el reconeixement d'obligacions individuals per a cada beneficiaris d'aquests ajuts, 
corresponent als mesos de setembre a desembre de 2014, per un import de 101.360,82 euros, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 2014/H461.23130.48100, tot aplicant la despesa a l'interessat 
genèric "Ajuts menjador escolar Consell Comarcal 2014-2015 (NIF AJUTSMENJ1415) i endosar-la a 
favor de les escoles/AMPA, tenint en compte la particularitat de l'escola municipal Salvador Llobet.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Efectuar el primer pagament a les escoles/AMPA respectives pels imports justificats, d'acord 
amb el detall següent i de conformitat amb l'annex 1:

(AD 201400094725)

Nom escolaNom escolaNom escolaNom escola ////AMPAAMPAAMPAAMPA NIFNIFNIFNIF 1111r Pagament dr Pagament dr Pagament dr Pagament d ''''acord amb la justificació deacord amb la justificació deacord amb la justificació deacord amb la justificació de     
setembre a desembresetembre a desembresetembre a desembresetembre a desembre ....

Ana Girbau Banús (Col·legi Jardí) 37591745Q 3.720,00 €
Josefa Codina Masnou (Col·legi 
Estel)

36369881G 669,60 €

   Escola Congost Q5855255E 728,50 €
A. Maria Duran Casanovas (Educem) 77052132Q 1.742,20 €
Escola Quatre Vents Q0801462C 2.466,09 €

   Escola La Torreta Q5856168I 381,30 €
Escola Cervetó B58035056 843,20  €
AMPA Guerau de Liost G63241178 1.010,60 €

   Escola Jacint Verdaguer Q5855682J 204,60 €
Escola les Llisses Q5856028E 384,40 €

   Escola Mogent Q0801334D 573,50 €
Escola M.Anna Mogas R0800352G 2.687,70 €
Escola Pia de Granollers R0800590B 5.201,80 €
Fàtima Q5855792G 5.516,55 €
Ferrer i Guàrdia Q5855720H 5.918,93 €
Granullarius Q5855762J 6.667,05 €
Institut Antoni Cumella Q5855523F 1.466,30 €
Institut Carles Vallbona Q5856319H 567,30 €
Associació Pares Joan Miró  G60416807 241,80 €
Joan Solans Q5856059J 10.850,00 €
Lledoner Q0801475E 6.776,60 €
Mestres Montaña Q5856045I 7.325,30 €
Pau Vila Q5855829G 7.932,90 €
Pereanton Q5855908I 6.373,60 €
Ponent Q5856218B 15.388,40 €
Salvador Espriu Q5856066E 5.722,60 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 101101101101....360360360360,,,,82828282    €€€€



QuartQuartQuartQuart....---- En relació a l'escola Salvador Llobet, el Servei d'Educació de l'Ajuntament ha efectuat una 
liquidació mensual en concepte de menjador aplicant el descompte dels ajuts concedits pel Consell 
Comarcal als beneficiaris, corresponent als mesos de setembre a desembre del curs escolar 
2014-2015, sense perjudici de la justificació de l'ús presentada per l'escola d'acord amb les bases i el 
detall següent:

(ADO 201400094726)

Nom de lNom de lNom de lNom de l ''''escolaescolaescolaescola Justificació de setembre a desembreJustificació de setembre a desembreJustificació de setembre a desembreJustificació de setembre a desembre
E.M. Salvador Llobet 4.541,50 €

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Reconèixer inicialment el dret dels ajuts referits per l'any 2014, per un import de 105.902,32 
€, coincidint amb la despesa indicada a l'apartat segon i quart del present acord, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària d'ingressos 2014/H461.46504 CCVO Beques Menjador.

El Consell Comarcal transferirà a l'Ajuntament l'import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries 
empadronades a Granollers, condicionat a la prèvia presentació dels corresponents certificats 
justificatius de la despesa efectuada per l'Ajuntament en aquest concepte, de conformitat amb el que 
disposa els articles 15 i 16 de les bases.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Anul·lar l'autorització de la part disponible dels següents documents comptables :

a.- AD201400094725     per un import de 7.837,83 euros degut a que l'import previst inicialment era 
una estimació màxima pels mesos de setembre a desembre de 2014  i d'acord amb la     

justificació presentada per part de les escoles/AMPA ha comportat una minoració de la despesa 
aprovada. 

b.- ADO201400094726 per un import de 378,20 euros degut a que l'import de la justificació de 
l'ús del servei de menjador de l'escola municipal Salvador Llobet pels mesos de setembre a 
desembre de 2014  ha estat menor de la prevista. 

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Presentar al Consell Comarcal, dins el termini màxim assenyalat a les bases reguladores dels 
esmentats ajuts, el model normalitzat justificatiu de la despesa efectuada per l'Ajuntament de 
Granollers en concepte d'ajuts de menjador.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa pel 506 alumnes beneficiaris d'aquests ajuts, corresponent als 
mesos de gener a juny de 2015, per un import màxim de 186.237,38 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 2015/H461.23130.48100  tot aplicant la despesa a l'interessat genèric "Ajuts menjador 
escolar Consell Comarcal 2014-2015 (NIF AJUTSMENJ1415). 

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per als 23 alumnes beneficiaris de l'escola 
municipal Salvador Llobet , corresponent als mesos de gener a juny de 2015, per un import màxim de 
8.007,30 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2015/H461.23130.48100 tot aplicant la 
despesa a l'interessat genèric "Ajuts menjador escolar Consell Comarcal 2014-2015 (NIF 
AJUTSMENJ1415). 

DesèDesèDesèDesè.-.-.-.-    Reconèixer inicialment el compromís d'ingrés dels ajuts referits per l'any 2015, per un import 
de 194.244,68 euros, coincidint amb la despesa indicada a l'apartat vuitè i novè de la part dispositiva 
del present acord, amb càrrec a l'aplicació pressupostària d'ingressos 2015/H461.46504 CCVO 
Beques Menjador.

El Consell Comarcal transferirà a l'Ajuntament l'import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries 
empadronades a Granollers, condicionat a la prèvia presentació dels corresponents certificats 
justificatius de la despesa efectuada per l'Ajuntament en aquest concepte, de conformitat amb el que 
disposa els articles 15 i 16 de les bases.

OnzèOnzèOnzèOnzè.-.-.-.-Notificar aquest acord a les escoles/AMPA.

DotzèDotzèDotzèDotzè.-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.



APROVAT PER UNANIMITAT
 

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL AL    
BANC DBANC DBANC DBANC D''''AJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUES,,,,    QUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A L''''AUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONAL    
SÍRIUSSÍRIUSSÍRIUSSÍRIUS

Les persones relacionades en la taula següent ens han ofert donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de 
Granollers, per tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l 'Autonomia Personal SÍRIUS, 
el material següent:

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
16/12/2014 24506 Dolores Hurtado Jiménez 77275301Q ortesi de mà esquerra
16/12/2014 24507 Carme Llistuella Aragó 52152330Z cadira de rodes elèctrica
08/01/2015 192 Francesca Dols Canudas 37669159N dos arnesos, una grua, un 

matalàs i un llit articulat
14/01/2015 496 Joan Gómez Canela 37568411G un caminador balconet, dos 

bastons, un escalfa-peus i una 
pedalera bicicleta estàtica 

Es tracten d'uns oferiments de donacions pures i simples, i atès que l'acceptació de les donacions no 
comporta l'assumpció de cap condició, càrrega ni gravamen i no són sotmeses a cap condició, es 
considera d'interès per a l'Ajuntament de Granollers.

Aquest material és de gran utilitat per al Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, per tal 
que es pugui realitzar el préstec del mateix a persones que ho necessitin . 

Vist els informes favorables emesos pel tècnic referent de Serveis Socials .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei I.
municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 29 i 32 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, Decret 336/1988, de 17 d'octubre.II.
Articles  618 i següents del Codi Civil.III.

Per delegació del Ple de data 5 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local és competent per dictar 
aquest acord. 

Per tot l'exposat,

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer----    Acceptar les donacions pures i simples, de caràcter irrevocable, i d'acord amb els oferiments 
efectuats segons la taula següent: 

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
16/12/2014 24506 Dolores Hurtado Jiménez 77275301Q ortesi de mà esquerra
16/12/2014 24507 Carme Llistuella Aragó 52152330Z cadira de rodes elèctrica
08/01/2015 192 Francesca Dols Canudas 37669159N dos arnesos, una grua, un 

matalàs i un llit articulat
14/01/2015 496 Joan Gómez Canela 37568411G un caminador balconet, dos 

bastons, un escalfa-peus i una 
pedalera bicicleta estàtica 



SegonSegonSegonSegon.- Dipositar el material objecte de donació a les instal·lacions del Centre per a l'Autonomia 
Personal SÍRIUS, per tal que aquest Servei en pugui fer ús mitjançant el préstec a particulars. Aquest 
material passarà a formar part del Banc d'Ajudes Tècniques que gestiona l'esmentat servei.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Notificar a les persones interessades aquest acord. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i deu minuts  i 
s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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