ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 27 de juny de 2013
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 21.10 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Maria dels Àngels Ponce Ferrando
Sra. Maria Sans Aragonès
Sr. Francisco Jiménez Rojas
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Josep Manel García Varo
Sra. Natàlia Güell Vallverdú
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sra. Begoña Ester Álvarez Sahún
Sr. José Miguel Avilés Sánchez
Sr. Jaume Salvadó Hervás
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Esteve Martí Salvadó
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, interventora acctal. de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació
els següents acords:

1r.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 30 DE MAIG DE 2013.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió
extraordinària realitzada el dia 30 de maig de 2013.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
NÚM. 00455 FINS AL NÚM. 00617 DE 2013.

El Sr. Alcalde, en compliment del que disposa l’article 42 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, dóna compte
dels decrets dictats per l’Alcaldia des del núm. 00455 fins al núm. 00617 de 2013.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
TELEFONIA MÒBIL.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que aquest acord es tracta d’una decisió judicial que
tira enrere les taxes que s’aplicaven a empreses de telefonia mòbil per ús de l’espai
radioelèctric. S’entén que aquest espai radioelèctric no és competència municipal i
per tant no es poden aplicar taxes.
La quantitat de diners afectada pels anys 2011 i 2012 és de 125.000 euros si bé
aquests diners no havien estat mai ingressats perquè les companyies afectades
havien presentat recurs judicial i en el seu cas, aval.
Tampoc, des del punt de vista comptable, s’havia comptabilitzat el dret reconegut pel
fet de que hi havia aquest plet pel mig i per no trobar-se després d’haver-lo d’anul·lar.
El Sr. Farriol finalitza dient que és evident que hi ha una sentència i que s’ha d’aplicar
aquesta norma. Així ho diuen els serveis jurídics. Són 125.000 euros que no entraran
però que tampoc estaven comptabilitzats i per tant, la qüestió no té efecte pràctic
sobre el desenvolupament pressupostari del municipi.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que òbviament no hi ha més remei que aplicar
la normativa, però lamentablement el que passa és que també es suma a una altra
pèrdua com ha estat el tema de compensació de l’IVA d’autopistes que no sap en
quin valor estava estimat el que no s’ha pogut recaptar. No es tracta de xifres
importants, són xifres que han estat sempre al marge dels drets reconeguts, però és
lamentable pel fet de la recaptació de les hisendes locals.
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Per acord de l’Ajuntament Ple en data 30 d’octubre de 2009 s’aprova l’Ordenança
fiscal número 27, reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic
municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, i és
aprovada definitivament i publicada en el BOP de Tarragona núm. 297, de 29 de
desembre de 2009.
El dia 12 de juliol de 2012 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha
dictat sentència en els assumptes acumulats C-55/11, 57/11 i 58/11, corresponents
a les qüestions prejudicials promogudes pel Tribunal Suprem en el recursos de
cassació núm. 4307/2009, 1085/2010 i 861/2009. Aquests recursos s’interposaren
en impugnació de la validesa d’ordenances fiscals reguladores de taxes per
l’aprofitament del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil dels Ajuntaments de Santa Amàlia (Badajoz), Tudela (Navarra) i
Torremayor (Badajoz).
Així mateix, les qüestions prejudicials esmentades van propiciar que el tribunal
Superior de Justícia de Catalunya suspengués, sistemàticament, la tramitació dels
recursos contenciosos administratius interposats contra anàlogues ordenances
fiscals aprovades per municipis de l’àmbit territorial de competència d’aquest òrgan
jurisdiccional, entre els quals es troben els recursos núm. 519/12 i 601/12 que
impugna/en l’ordenança fiscal d’aquest ajuntament.
Així doncs, segons la sentència del TJUE, els ajuntaments només podran cobrar
taxes municipals per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic
municipal, en raó de l’explotació de serveis de telefonia mòbil, a les operadores de
xarxes de telecomunicacions titulars d’instal·lacions però no a les operadores que
no siguin titulars d’aquestes xarxes.
Per la seva banda, el Tribunal Suprem aplica per primera vegada aquest
pronunciament del TJUE en les sentències de 10 i 15 d’octubre de 2012 que
estimen, respectivament, els recursos de cassació núm. 4307/2009 i 1085/2010,
cassant les sentències recorregudes i anul·lant determinats preceptes de les
ordenances fiscals impugnades. Els preceptes anul·lats es refereixen a la
delimitació del fet imposable, la determinació del subjecte passiu i la quantificació
de la taxa, que són els elements essencials del tribut.
Cal precisar també que, si bé les sentències del Tribunal Suprem afecten dues
ordenances fiscals concretes, no es pot obviar que creen una doctrina que han
seguit totes les sentències posteriors del Tribunal Suprem en anàlegs recursos de
cassació que discutien el mateix tipus d’ordenances fiscals de municipis d’arreu del
territori espanyol. A banda d’això, s’ha de tenir en compte que la resolució del
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TJUE, de 12 de juliol de 2012, obliga els tribunals nacionals a interpretar la norma
de conformitat amb allò que s’hi decideix.
Consegüentment, és procedent derogar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores
de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, número 297, de data 29 de desembre de 2009, atès que la recent
jurisprudència que s’exposa priva de la validesa jurídica a l’empara de la qual
s’havia aprovat aquesta ordenança fiscal.
És competència del Ple municipal adoptar l’acord de derogació de l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a
favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona en el núm. 297, de 29 de desembre de 2009,
de conformitat amb allò que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases de règim local, i l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article
17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Per tots aquests fonaments a la vista de l’informe jurídic-economic emès pel cap dels
Serveis jurídics de l’Ajuntament de Vila-seca i l’Interventor municipal de Fons de
l’Ajuntament de Vila-seca, i el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i
Promoció Econòmica, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Derogar l’Ordenança fiscal de l’Ajuntament de Vila-seca reguladora de la
taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona núm. 297, de 29 de desembre de 2009, i donar compliment
als requisits de publicació que ordena la normativa d’aplicació.
SEGON.- Trametre l’acord de derogació que es disposa al Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Tarragona, en els recursos contenciosos administratius
núm. 519/12 i 601/12 l’efecte previst en l’article 76 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

4t.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
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5è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. Alcalde president declara finalitzat aquest acte i aixeca la sessió, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous.
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