Passanant, 8 de febrer de 2013.
Sessió Extraordinària
Número 01/2013

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, els membres de la Corporació, sota
la presidència de la Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa de la Corporació i
amb l’assistència de:
- Joan Fabregat i Benach.
- Joaquim Torres i Martí.
- M. Teresa Jové i Meda.
- Mireia Roset i Chaler.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 9.30 hores.

1.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE FESTES LOCALS, ANY 2013.
En sessió de data 4 de setembre de 2012, el Ple de la Corporació va aprovar les dates de les
festes locals per l’any 2013.
Aquest passat mes de desembre, els membres organitzadors de les festes de Belltall, van
demanar a l’alcaldessa el canvi de data per la festa major.
Vist això i pel bon fer en l’administració, PROPOSO:
Primer.- Modificar el calendari de festes locals 2013 de la següent manera:
Belltall,

a on deia 24 d’agost (festa major)
ha de dir 17 d’agost

Segon.- Comunicar aquesta modificació als Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a
Tarragona.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PADRONS FISCALS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
AGRUPATS 1r. TRIMESTRE DE 2013, I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A
DOMICILI 2N. SEMESTRE 2012.
L’Alcaldessa informa del tancament del padró de taxes i preus públics agrupats, 1r. trimestre
de 2013, i del padró de subministrament d’aigua potable a domicili, 2n. semestre 2012 i
PROPOSA:
Aprovar inicialment els següents padrons i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 1r. TRIMESTRE 2013.

Import: 10.660,00.-€, amb 255 documents cobratoris.
-

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI 2N. SEMESTRE

Import: 18.083,51.-€, amb 251 documents cobratoris.
La proposta és aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la Regidora Roset.

3.-. PROPOSTA DE MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA.
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats
de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les
seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els
seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat
una constant. Malgrat les dificultats històriques, és a dir, tots els intents de recuperar les
institucions i l’autogovern de Catalunya (Mancomunitat de Catalunya, proclamació de la
Segona República espanyola) i totes les actuacions autoritàries que han abolit els avenços
desitjats (dictadura de Primo de Rivera, dictadura del general Franco), el poble de Catalunya
ha lluitat contra les resistències que han limitat la democràcia a casa nostra. Una de les fites
de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la
recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu
president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista
definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant
referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al
Parlament de Catalunya el 1980.

En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic.
La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
iniciat l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat espanyol,
entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal constitucional 31/2010, comporten una
negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de
l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern.
El poble de Catalunya ha expressat de diverses formes la voluntat de superar l’actual situació
de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. La manifestació del passat 11 de setembre sota el
lema “Catalunya nou Estat d’Europa” va ser una expressió del rebuig de la ciutadania envers
la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Després de l’aprovació, el 27 de setembre de 2012 i per part del Parlament de Catalunya, de
la resolució 742/IX que constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, i atenent el
resultat de les eleccions del 25 de novembre al Parlament de Catalunya, aquest Parlament,
reunit en la primera sessió de la X legislatura el 23 de gener de 2013 va aprovar una
Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.
Davant la transcendència del moment històric i conscients de la responsabilitat que també té
el món local en aquest procés, el grup municipal de CiU i ERC proposa al ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Passanant i Belltall a la Declaració de
Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, que diu el següent:
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya,
el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal
que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord
amb els principis següents:
- Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte
polític i jurídic sobirà.
- Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la
deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en
resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret
a decidir.
- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la
societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a
decidir i es promogui la seva participació en el procés.
- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de
la comunitat internacional.

- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.
- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea,
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del
benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i
cultural.
- Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i
l’exercici del dret a decidir.
- Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de
Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els
mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en
tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i entitats
culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.

SEGON. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

4.- APROVACIÓ DE LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL OR/M-12, TAXA PER
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL.
En data 2 de novembre de 2010, aquest ajuntament de Passanant i Belltall, va aprovar
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 291, de data 21 de desembre de 2010.
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 els 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 troba/en

el/els recurs/os núm. 107/2011-P i 259/2011-CH 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 son 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 TJUE, de 12 de juliol de 2012, obliga els tribunals nacionals a
interpretar la norma de conformitat amb allò que s’hi decideix.
Conseqüentment, 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 291,
de data 21 de desembre de 2010, 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, número 291, de data 21 de desembre de 2010, de conformitat amb
allò que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Base 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 tot l’anterior, S’ACORDA:
Primer.- Derogar l’ordenança fiscal de l’ajuntament de Passanant i Belltall 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 291, de data 21 de desembre de 2010 i donar compliment als requisits de publicació
que ordena la normativa d’aplicació.

Segon.- Trametre l’acord de derogació que es disposa al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en els recurs/os contenciós/os
administratiu/s núm. 107/2011-P i 259/2011-CH a l’efecte previst en l’article 76 de la Llei
29/1998, de 13 de Juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

Sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
09.33 hores.

