ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 19/18
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 16
D’AGOST 2018.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 16 d’agost de 2018
A L’Aldea, quan són les 11:00 hores, del dia 16 d’agost de 2018, es reuneixen a la
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern
Local, que a continuació es relacionen, en sessió extraordinària i primera convocatòria,
sota la Presidència del Sr. Simon Falcó i Moreso, i assistits per mi, el Secretari
Accidental.
ASSISTENTS
Presideix
Alcalde Accidental
Sr. Simón Falcó i Moreso
Vocals
Sra. Natividad Bernal i Bermudez
Sr. Albert Borràs i Tafalla
Secretari Accidental
Joan Rallo i Ventura
Presideix la sessió de la Junta de Govern Local el 1r Tinent d’Alcalde, el Sr. Simón
Falcó i Moreso, en virtut del Decret d’Alcaldia número 2018/305 de data 8 d’agost de
2018.
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació:
PROPOSTES
1. Urbanisme
1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONTESTACIÓ DEL RECURS
POTESTATIU DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EN DATA 17 DE JULIOL DE 2018
PER LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, LLIURE I NEUTRAL
GUIFI.NET, CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 14 DE JULIOL DE 2018.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 10 de maig de 2018, per mitjà del registre d’entrada número 2018/1733, el Sr.
A. C. C., en nom i representació de la Fundació Privada guifi.net, proveïda amb CIF
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número G64918212, presenta davant aquest Ajuntament un Pla de Desplegament, un
sol·licitud d’accés a infraestructures existents i una declaració responsable, en el qual
intervé com a promotor la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral,
guifi.net, proveïda amb CIF número G64918212.
En data 14 de maig de 2018, l’Arquitecte tècnic municipal, emet informe tècnic en el
qual es posa de manifest una sèrie de deficiències en el Pla de Desplegament
presentat en data 10 de maig de 2018, atenent la manca d’informació i detall del
mateix, considerant el tècnic informant la necessitat de requerir al sol·licitant.
En data 23 de maig de 2018, l’Alcalde de l’Ajuntament de l’Aldea, a tenor de la
informació tècnica proporcionada pels serveis municipals, sol·licita el suport tècnic del
Consorci Local de les administracions locals de Catalunya “Localret”, per tal que
emetin informe sobre el Pla de Desplegament presentat pel Sr. Castellà.
En data 23 de maig de 2018, es requereix al sol·licitant del Pla de Desplegament
presentat en data 10 maig de 2018, amb registre d’entrada número 2018/1733, la
informació exigida per l’informe tècnic de data 14 de maig de 2018. Aquest
requeriment fou enviat per mitjans electrònics, a través de la plataforma E-Notum del
EACAT, al Sr. A. C. C., amb número de registre de sortida número 2018/1516, en la
direcció de correu electrònic “XXXXXXXX". Consta per part d’aquest Ajuntament,
d’acord amb el justificant de la plataforma E-Notum que la notificació fou visualitzada
pel Sr. A. C. C. sense ser acceptada per part del sol·licitant en data 23 de maig de
2018 i rebutjada el mateix dia.
Per part dels serveis tècnics municipals es va enviar, el dia 29 de maig de 2018, correu
electrònic al Sr. A. C. C., el qual respongué sol·licitant a aquest Ajuntament que es
notifiqués a la Fundació guifi.net el requeriment de data 23 de maig de 2018.
En data 31 de maig de 2018, amb registre de sortida número 2018/1571, es remet a la
Fundació Privada per la Xarxa Oberta, a l’adreça de correu electrònic “XXXXXXXX”, el
requeriment efectuat en data 23 de maig de 2018. Aquesta notificació fou acceptada
pel Sr. Ramon Roca Tió en data 6 de juny de 2018.
En data 19 de juliol de 2018, amb registre d’entrada número 2018/2325, el Sr. LL. D.
J., sense acreditar formalment la seva representació, d’acord amb el que estableix
l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (en endavant LPACAP), presenta novament el Pla de
Desplegament de la Fibra Òptica en el qual argumenta que d’acord amb el
requeriment efectuat, s’adjunta novament el Pla de Desplegament presentat en data
10 de maig de 2018.
En data 11 de juliol de 2018, per mitjà del registre d’entrada número 2018/2589, la Sra.
D., en nom i representació del Consorci d’Administracions locals de Catalunya,
“Localret”, presenta instància en la qual acompanya informe tècnic-jurídic sobre el Pla
de Desplegament de data 10 de maig de 2018. Aquest informe avalua les
determinacions d’aquest Pla en relació a la normativa reguladora de les
telecomunicacions i especifica les deficiències detectades.
En data 12 de juliol de 2018, l’Arquitecte tècnic municipal, emet informe tècnic en
relació a l’entrada número 2018/1571, en el qual analitza la documentació aportada
per la Fundació Guifinet i en la que s’adjunta novament el Pla de Desplegament de
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data 10 maig de 2018. En aquest informe es considera que no s’ha donat compliment
al requeriment de documentació efectuat el dia 23 de maig de 2018, i en
conseqüència, es considera desfavorable el Pla de Desplegament.
En data 13 de juliol de 2018, la Secretària de l’Ajuntament de l’Aldea emet informe
jurídic en relació a l’escrit i la documentació aportada, en data 10 de juliol de 2018, pel
Sr. Dalmau, en nom i representació de la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta
Lliure i Neutral, guifi.net, en el qual considera que havent incomplert el requeriment
efectuat en data 23 de maig de 2018, s’ha de considerar d’acord amb el que estableix
l’article 68 de la LPACAP, per desistit a Fundació guifi.net en la seva sol·licitud.
En data 13 de juliol de 2018, la Guàrdia Municipal de l’Aldea emet informe d’inspecció
en el qual es constata que l’empresa Delinternet Telecom S.L està realitzant treballs
d’instal·lació de cablejat de fibra òptica a les façanes dels domicilis de la zona i en
conseqüència, s’ordena la paralització immediata i preventiva dels treballs executats.
En data 14 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local en sessió ordinària, va adoptar
la proposta d’acord relativa al desistiment de la sol·licitud per l’aprovació d’un Pla de
Desplegament de fibra òptica al municipi, presentada pel Sr. LL. D. J.. Aquest Acord va
ser notificat electrònicament al Sr. A. C. C., en nom i representació, de la Fundació
Privada per a la Xarxa Oberta Lliure i Neutral, guifi.net, en data 17 de juliol de 2018,
amb número de registre de sortida número 1969, i acceptada pel Sr. A. C. C. en data
17 de juliol de 2018.
En data 17 de juliol de 2018, per mitjà del registre d’entrada d’aquest Ajuntament
número 2018/2674, el Sr. R. R. T., en nom i representació de la Fundació privada per
a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi.net, interposa recurs potestatiu de reposició
contra l’acord de Junta de Govern Local de l’Aldea, en sessió ordinària de data 14 de
juliol de 2018 i en el que es sol·licita l’aixecament de l’ordre de paralització dels treballs
de desplegament de la infraestructura de telecomunicacions de guifi.net al municipi de
l’Aldea.
En data 14 d’agost de 2018, el Secretari Accidental emet informe jurídic, el qual
transcrit literalment els seus fonaments jurídics diu:
“FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- En resposta a l’al·legació que transcrita literalment diu: “Que les nostres
representades i de bona fe es donàvem per autoritzades per a la realització del
desplegament al municipi de l’Aldea després que el mateix fos anunciat de manera
presencial en una reunió a finals del passat mes de Març entre (...), i que continuació i
per donar curs al procediment legalment establert, es presentés el Pla de
Desplegament, sol·licitud d’accés i declaració responsable conforme a l’exercici de
l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en relació amb els articles 29 a 33 i 45 de la Llei
9/2014, de 9 de maig, Llei General de les Telecomunicacions i l’article 4 del Reial
Decret 330/2016, de 9 de setembre, de mesures de reducció de costos en el
desplegament de xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat.”
L’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de les Telecomunicacions (en
endavant LGTel), estableix que:
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“6. Para la instalación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas utilizadas
para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el
público a las que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios, no podrá exigirse la obtención de licencia previa de instalaciones, de
funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas, en los términos
indicados en la citada ley.
Para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones
radioeléctricas en dominio privado distintas de las señaladas en el párrafo anterior, no
podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención de
licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de
carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas
que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya
presentado a la administración pública competente para el otorgamiento de la licencia
o autorización un plan de despliegue o instalación de red de comunicaciones
electrónicas, en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre
que el citado plan haya sido aprobado por dicha administración.
En el Plan de despliegue o instalación, el operador deberá prever los supuestos en los
que se van a efectuar despliegues aéreos o por fachadas de cables y equipos en los
términos indicados en el apartado anterior.
Este plan de despliegue o instalación a presentar por el operador se sujetará al
contenido y deberá respetar las condiciones técnicas exigidas mediante real decreto
acordado en Consejo de Ministros.
El plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones electrónicas se
entenderá aprobado si, transcurridos dos meses desde su presentación, la
administración pública competente no ha dictado resolución expresa.
Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos anteriores, no
puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales
establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en
posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
La declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del
cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la
normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que
así lo acredite.
Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o
estación radioeléctrica, las declaraciones responsables se tramitarán conjuntamente
siempre que ello resulte posible.
La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de
habilitación a partir de ese momento para ejecutar la instalación, no prejuzgará en
modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o
estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las
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potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y, en general, de
control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén
atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinará la
imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Reglamentariamente se establecerán los elementos de la declaración responsable que
tendrán dicho carácter esencial.”
En aquest sentit, el precepte anteriorment referenciat estableix de forma expressa que,
per la instal·lació d’aquesta tipologia d’infraestructures en domini privat no es requereix
l’obtenció de llicència prèvia d’instal·lacions, de funcionament o d’activitat, ni altres
tipus de títols sectorials habilitants previstos en la normativa vigent, si el sol·licitant ha
presentat davant l’administració competent el Pla de Desplegament oportú, el qual ha
d’estar aprovat prèviament per aquest Ajuntament. Així també ho ratificat la Comissió
Nacional de Mercats i de la Competència, en informes com el de 10 de febrer de 2017,
amb número de referència UM/024/17, en el qual argumentava:
“En los supuestos diferentes, cuando el operador haya presentado a la administración
pública competente para el otorgamiento de la licencia o autorización un plan de
despliegue o instalación de red de comunicaciones electrónicas, en el que se
contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya
sido aprobado por dicha administración, no podrá exigirse por parte de las
administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autoriz ación previa
de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni
otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa
autorización dicha instalación. Por lo tanto, las condiciones que se exigen para que el
plan de despliegue o instalación tenga como efecto la sustitución de la licencia o
autorización previa por la declaración responsable son dos:
1)

que el plan haya sido aprobado por la administración competente para el
otorgamiento de la licencia o autorización y,
2)
que la infraestructura que se pretende instalar mediante declaración
responsable esté incluida en ese plan.”
Així doncs, es desprèn de la interpretació jurídica de l’article 34.6 de la LGTel que
presentat el Pla de Desplegament pel seu sol·licitant, es requereix prèvia execució
dels treballs necessaris per la implementació de la infraestructura pretesa, la seva
aprovació per part de l’Administració competent i la declaració responsable del
sol·licitant en substitució de la resta de títols habilitants previstos en la normativa
sectorial. Cal dir però que, el paràgraf cinquè de l’article 34.6 de la LGTel estableix que
el sentit del silenci, en el cas de l’Administració competent no es pronunciï en el
període establert, s’entendrà positiu. El termini de dos mesos previst en aquest
paràgraf cinquè de l’article 34.6 de la LGTel fou anul·lat per la Sentència del Tribunal
Constitucional número 20/2016, de 4 de febrer de 2016, que resolt el recurs
d’inconstitucionalitat número 709-2015 interposat per la Generalitat de Catalunya en
relació a diversos preceptes de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de
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telecomunicacions. La nul·litat d’aquest termini suposa, d’acord amb l’article 21.3
apartat b) de la LPACAP que, a manca de regulació del termini màxim per resoldre el
Pla de Desplegament, l’administració competent disposa d’un període màxim de tres
mesos per aprovar-lo a comptar des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada
al registre electrònic de l’Administració o Organisme competent per la seva tramitació.
En tot cas, el sentit del silenci derivat de la falta d’aprovació del Pla de Desplegament
per part de l’Administració, tal i com es preveu en la LGTel, és positiu i suposa títol
habilitant suficient perquè el sol·licitant pugui executar els treballs necessaris de
desplegament, sens perjudici de la presentació de la declaració responsable que
substitueix la resta de títols habilitants previstos en la normativa vigent. L’informe
UM/024/17 emés per la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència
interpretava el silenci en el mateix:
“En consecuencia, el resultado del silencio ante la falta de resolución expresa a las
peticiones de aprobación de una plan de despliegue sigue siendo positivo, sin perjuicio
de que el plazo para resolverla será el establecido con carácter general y no el de dos
meses previsto en la LGTel.”
Per tot l’exposat, en resulta d’aquest assumpte en concret que, Fundació Guifinet no
es trobava autoritzada per executar treballs de desplegament de la fibra òptica com
al·leguen en el recurs potestatiu de reposició presentat, atenent a que no havia
transcorregut el termini establert per entre aprovat el Pla de Desplegament i no s’havia
aprovat de forma expressa el mateix per part de l’Ajuntament de l’Aldea, a falta
d’esmena de documentació exigida pel tècnic municipal i ratificada per l’informe emés
per Localret de data 11 de juliol de 2018.
Cal esclarir que el requeriment de documentació efectuat en data 23 de maig de 2018
per aquest Ajuntament, responia a l’informe del tècnic municipal de data 14 de maig de
2018, el qual concloïa:
CONCLUSIÓ:
A la vista de l’exposat, aquest tècnic considera procedent emetre informe desfavorable
a l’aprovació per part de l’òrgan competent corresponent, el Pla de Desplegament
presentat per Fundació Guifi.net, en relació al desplegament de la xarxa de fibra òptica
al municipi de L’ Aldea per part de la operadora , d’ acord amb tot l’ anteriorment
exposat. S’ haurà aportar un Pla de Desplegament, amb uns mínims d’ una sèrie de
recomanacions generals, basades en el que estableix la LGTel: En el Pla de
Desplegament o instal·lació, l'operador haurà de preveure els supòsits en què es van a
efectuar desplegaments aeris o per façanes de cables i equips en els
termes indicats en l'apartat anterior.

- Aquest Pla de Desplegament o instal·lació a presentar per l'operador es subjectarà al
contingut i ha de respectar les condicions tècniques exigides mitjançant un reial decret
acordat en Consell de Ministres.
- Finalment, assenyalar que no es recomana que en el Pla de Desplegament es fixin a
priori totes les ubicacions de les instal·lacions de comunicacions electròniques: es
tracta d'una cosa molt difícil de preveure, a causa de les condicions que es troben en
el moment de la seva instal·lació (condicions de propagació, proximitat amb altres
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estacions, elements urbans inesperats, entre d'altres). Per això es recomana en el seu
lloc una relació de llocs que prevegin la instal·lació d'infraestructures de
telecomunicació, amb suficients alternatives per canviar la ubicació de les mateixes si
les condicions ho exigeixen.
El Pla de Desplegament ha de definir expressament les tasques i supòsits a realitzar
per al desplegament d'una Xarxa d'Accés a Fibra Òptica FTTH, que proporcioni a les
diferents Unitats Immobiliàries (UUII's) de l'Aldea accés als serveis avançats de
telecomunicacions que ha de prestar.
Ha de definir els serveis a través de la xarxa FTTH de quin tipus seran: Internet +
telèfon fix residencial: serveis de banda ampla a través de fibra òptica amb tarifa plana
Internet + telefonia fixa avançada empreses: serveis de banda ampla i alta
disponibilitat a través de fibra òptica amb simetria, centraletes virtuals i projectes a
mida. Paquets convergents triples (fibra, fix, mòbil, TV): serveis de banda ampla a
través de fibra òptica amb tarifa plana de telefonia fixa i possibilitat de contractació de
línies mòbils amb connectivitat 4G i tarifes planes de minuts.
Per al disseny d'aquest desplegament, s'ha de tenir en compte les canalitzacions de
telecomunicacions existents al municipi de l'Aldea, així com el traçat actual de la xarxa
de Telecomunicacions existents de coure i / o Fibra Òptica. D'aquesta manera, es
pretén minimitzar les afeccions produïdes pel desplegament, així com l'impacte visual
i ambiental de les mateixes.
Aquest criteri fou ratificat en l’informe tècnic-jurídic elaborat pel Consorci
d’Administracions Públiques “Localret”, de data 11 de juliol de 2018, el qual
considerava literalment el següent:
L’operador GUIFINET, segons la instància presentada, aporta pla de desplegament,
sol·licitud d’accés a infraestructures existents al municipi i declaració responsable.
Mitjançant aquesta comunicació, l’operador té per objectiu “fer una declaració
responsable de l’exercici del dret d’ocupació, i en el cas que sigui d’aplicació alguna
autorització o llicència específica més enllà de l’autorització general mencionada,
sol·licitar‐la, sol·licitar l’accés a infraestructures existents en el municipi (...)”.
En aquest sentit, en primer lloc cal destacar que el pla de desplegament està
composat només per una instància i una sèrie de plànols, i conté una sèrie d’errors de
concepte. Cal dir que si bé és cert que el reglament que preveu la LGTel que ha de
fixar el contingut dels plans de desplegament encara no ha estat dictat pel govern
central, si que és possible deduir a partir de la regulació que fa la pròpia llei, un
contingut mínim d’aquest instrument.
Per altra banda, i pel que fa a l’ocupació del domini públic, d’acord amb el que s’ha
explicat en l’apartat de consideracions jurídiques, la declaració responsable no resulta
d’aplicació, sinó que caldrà demanar autorització d’ús del domini públic i, si fos
necessari fer obra civil, llicència d’obres.
Pel que fa als apartats exposats en la comunicació (motius, descripció dels elements a
desplegar, etc), aquests són els exigits pel RD 330/2016, per realitzar una sol·licitud
d’accés a la infraestructura física d’un subjecte obligat, per tal de facilitar el
desplegament de xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat.
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Tanmateix, la comunicació de l’operador GUIFINET descriu aquests apartats en
relació a la totalitat del pla de desplegament, la qual cosa no considerem correcta.
Per contra, la sol·licitud d’accés a infraestructures susceptibles d’allotjar xarxes de
comunicacions electròniques es formula de manera genèrica, fent referència a les
“infraestructures existents al municipi” en genèric, sense concretar la titularitat.
Així, tot i que als plànols es defineix el traçat on es preveu desplegar, sense
especificar quins trams seran aprofitant canalitzacions existents i quins per façana o en
aeri, caldria verificar que efectivament correspon a l’ajuntament la titularitat de les
infraestructures a les quals es vol accedir.
En aquest sentit, cal tenir en compte que l’operador no pot formular una sol·licitud
genèrica d’accés a “infraestructures existents al municipi” dirigida a l’ajuntament.
L’ajuntament, com a subjecte obligat segons el RD. 330/2016, només ha de facilitar
l’accés a les infraestructures de les quals n’és titular.
En qualsevol cas, l’apreciació sobre si es donen les circumstàncies previstes en la
normativa per a la denegació de l’accés correspondria a l’ajuntament. L’operador, cas
de no estar conforme, podrà plantejar conflicte davant la CNMC.
- L’operador fa constar que el desplegament es realitzarà en general utilitzant
instal·lacions existents i, quan sigui necessari, aeri o per façana. Els plànols defineixen
el traçat previst, sense especificar quins trams aprofitaran canalitzacions existents i
quins seran per façana o aeris.
Tanmateix, d’acord amb l’article 34.6 LGTel, el Pla de desplegament hauria de distingir
clarament entre trams canalitzats existents, trams aeris i trams per façana.
En aquest sentit, GUIFINET hauria de procedir a l’esmena del pla de desplegament
per incorporar aquesta informació. En tot cas, tal com s’ha indicat en les
consideracions jurídiques, aquest traçat s’haurà de concretar en les corresponents
sol·licituds de llicència, autoritzacions d’ús del domini públic i/o declaracions
responsables, i caldrà estar a allò que disposa l’apartat 5 de l’article 34.
-L’operador fa constar que, tot i que no es preveu, si fos necessari realitzar alguna
obra civil significativa es demanarà la llicència corresponent amb una petició
específica.
En aquest sentit, la resolució d’aprovació del Pla hauria de fer referència explícita a
que si l’operador, en qualsevol cas, pretén fer obra civil en el domini públic (subsòl, sòl
o vol), haurà de sol·licitar llicència d’obres i autorització d’ús del domini públic, d’acord
amb el que s’ha exposat en l’apartat de consideracions jurídiques i tècniques.
Pel que fa al domini privat (façanes per exemple), tal com s’explica en l’apartat de
consideracions jurídiques i tècniques, caldria aportar les declaracions responsables a
que fa referència la disposició addicional vuitena en la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.
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-L’operador no fa cap referència a casos de desplegaments en àrees catalogades com
a casc històric.
No obstant, l’article 34.5 LGTel disposa que “Los despliegues aéreos y por fachadas
no podrán realizarse en casos justificados de edificaciones del patrimonio
históricoartístico o que puedan afectar a la seguridad pública”.
En aquest sentit, considerem necessari que l'Ajuntament verifiqui que el traçat aeri i
per façana previst als plànols no afecta a edificacions de patrimoni historicoartístic i, en
qualsevol cas, fer constar explícitament a l’aprovació del Pla de desplegament que cal
donar compliment a l’article 34.5.”
En aquest sentit, no es pot entendre que el Pla de Desplegament presentat en data 10
de maig de 2018 pel Sr. Castellà, en nom i representació de Fundació Privada per a la
Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net, fou desestimat amb el simple requeriment i,
esmena de documentació i informació. En tot cas, en resposta al requeriment, en data
19 de juliol de 2018, el Sr. Dalmau presenta davant aquest Ajuntament la mateixa
documentació i informació presentada de data 10 de maig de 2018, tal i com considera
el tècnic municipal en el seu informe data 12 de juliol de 2018, en el qual afirma el
següent:
“CONCLUSIÓ:
El sol·licitant no ha complert amb els requeriments de documentació de data 23 de
maig de 2018, i en data 31 de maig de 2018, aportant novament la mateixa
documentació presentada en data 10 de maig de 2018.
A la vista de l’exposat, aquest tècnic considera procedent emetre informe desfavorable
a la documentació presentada per guifinet, en relació al Pla de Desplegament de la
xarxa de fibra òptica al municipi de l’Aldea per part de l’operadora, d’acord amb tot
l’anteriorment exposat.
Procedeix donar per desistit al sol·licitant de la seva petició, amb l’advertiment que en
cap cas pot iniciar treballs de desplegament de FTTH al municipi.
(...)”
La mateixa posició es seguí en l’informe jurídic de data 13 de juliol de 2018, emés per
la Secretaria de l’Ajuntament de l’Aldea, la qual considerà:
“Analitzats els antecedents, la sol·licitud de data 19 de juny de 2018, i l’informe de
l’Arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, i d’acord amb els fonaments
jurídics exposats en el capítol anterior, s’arriben a les següents conclusions:
Primer.- Procedeix donar per desistit al sol·licitant de la seva petició, havent incomplert
el requeriment efectuat en data 23 de maig de 2018, aportant novament d’avant aquest
Ajuntament la informació inicialment presentada, en data 10 de maig de 2018.
Segon.- Contra la Resolució que acordi el desistiment del sol·licitant, al tractar-se d’un
acte que posa fi a la via administrativa, el sol·licitant podrà interposa recurs potestatiu
de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació o, de forma optativa i no simultània, podrà interposar recurs contenciósAv. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
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administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà d’haver-ne rebut
la notificació.”.
Per tant en resulta de les actuacions prèvies al requeriment, que la falta de compliment
de la documentació presentada, habilita a aquest Ajuntament perquè a l’empara de
l’article 68 de la LPACAP, donin per desistida a Fundació Guifinet de la seva sol·licitud.
Per tot l’exposat, procedeix desestimar l’al·legació primera del recurs potestatiu de
reposició presentat per la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral,
guifi.net.
Segon.- En resposta a l’al·legació que transcrita literalment diu: “(...) Si bé les nostres
representades no tenen a dia d’avui una resolució expressa de l’Ajuntament davant el
qual ara compareixem, els fets aquí exposats suposen una desautorització fàctica
d’accés i, conseqüentment, una paralització dels treballs corresponents al pla de
desplegament de a infraestructura de telecomunicacions de guifi.net al municipi de
l’Aldea malgrat havent estat el mateix degudament comunicat a aquest Ajuntament
amb la presentació en data 9 de maig de 2018 (....).
Com es desprèn dels antecedents d’aquest assumpte i de les actuacions dels serveis
municipals, la Fundació Privada guifi.net va incomplir el requeriment efectuat en data
23 de maig de 2018, aportant la mateixa informació que en la seva sol·licitud de 10 de
maig de 2018. En conseqüència, els serveis tècnics municipals, de conformitat a
l’article 68 de LPACAP, van considerar que s’havia de donat per desistit al sol·licitant
per la falta de compliment del requeriment.
El desistiment de la sol·licitud no implica en cap cas, que s’hagin vulnerat els principis
d’unitat i lliure mercat previstos en el sector de les telecomunicacions, i es restringeixi
l’accés al desplegament de fibra òptica promogut per la Fundació Privada per a la
Xarxa Oberta, Lliure i Neutral. Cal recordar en aquest sentit, els drets dels operadors
en el mercat de les telecomunicacions a través de l’informe de la Secretaria del
Consell per a la Unitat de Mercat de de la Direcció General de Política Econòmica, de
data 6 d’abril de 2015, en el qual s’afirmava:
“Además, establece como uno de sus objetivos recuperar la unidad de mercado en el
sector de las telecomunicaciones, estableciendo mecanismos de colaboración entre
las diferentes administraciones públicas para hacer efectivo el derecho de los
operadores a ocupar la propiedad pública y privada necessaria para el despliegue de
sus redes, garantizando la disponibilidad de una oferta suficiente de espacios para
ubicar sus instalaciones y no pudiéndose establecer reestricciones absolutas,
desproporcionadas o no justificadas.”
Per tant, el Pla de Desplegament de data 10 de maig de 2018, no fou ni aprovat ni
denegat expressament per aquest Ajuntament, a falta de compliment del requeriment
efectuat 23 de maig de 2018, el qual d’acord amb les consideracions tècniques
anteriorment referenciades no es va complir degudament, provocant el desistiment de
la sol·licitant d’acord amb l’article 68 de LPACAP. El desistiment de la sol·licitud
presentada no implica que Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, no
pugui presentar novament el Pla de Desplegament de fibra òptica sempre i quan doni
compliment a la normativa vigent en matèria de telecomunicacions, i als criteris tècnics
exposats en l’informe del tècnic municipal i l’informe tècnic del Consorci
d’Administracions Públiques “Localret".
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Cal recordar a Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral que la
presentació davant l’Administració Pública competent del Pla de Desplegament no
implica, com s’ha referenciat en el fonament jurídic primer de la present Resolució, que
la sol·licitant estigui habilitada per executar els treballs de desplegament. En aquest
sentit, no procedeix aixecar la paralització de l’execució de les obres.”
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD,
PRIMER.- Desestimar íntegrament el recurs potestatiu de reposició presentat en data
presentat en data 17 de juliol de 2018, amb número de registre d’entrada número
2018/2674, contra l’acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 14 de
juliol de 2018, en el qual es donava a la sol·licitant desistida de Pla de Desplegament
presentat en data 10 de maig de 2018.
SEGON.- Transmetre a la interessada la informació i les actuacions obrants en
l’expedient número 2018/493 en resposta a la seva sol·licitud.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i als serveis adients, als efectes
oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
1.2.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS PER
ATORGAR A L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA UNA CONCESSIÓ D’OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE. EXP. 2017/445.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 17 de maig de 2017 l’Ajuntament de L’Aldea va presentar davant la Direcció
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud de concessió administrativa
per ocupar el domin públic marítimo-terrestre per a la construcció d’un embarcador
automatitzat i una nau magatzem d’embarcacions al terme municipal de L’Aldea.
En data 3 d’agost de 2018 mitjançant registre d’entrada 2018/2885 s’ha rebut una
oferta de condicions per a l’atorgament de la concessió d’ocupació del domini púbic
marítimo-terrestre esmentada anteriorment, per part de l’òrgan citat en el paràgraf
anterior.
Atès el plec de condicions generals i particulars que han de regir dita concessió i que
consten incorporades a l’expedient, i l’interès de l’Ajuntament en desenvolupar el
projecte esmentat.
Vista la Llei 22/1988 de 28 de juliol de Costes i el Reial Decret 876/2014 de 10
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de Costes.
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Atenent les competències que l’Alcalde té delegades a la Junta de Govern Local en
virtut del Decret d’Alcaldia 47/2015 de data 2 de juliol i les que el Ple va delegar a la
Junta de Govern Local per acord de data 17 de juliol de 2015, es proposa l’adopció de
l’acord següent:
1r.- Acceptar l’oferta de condicions tramesa per la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya referent a la instal·lació d’un embarcador automatitzat al terme municipal de
L’Aldea, la qual va ser notificada en data 3 d’agost de 2018 amb registre d’entrada
2018/2885.
2n.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció i als serveis tècnics
municipals.
3r.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 11:30 hores del dia 16 d’agost de 2018, de
la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta de 12 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde Suplent

El Secretari Accidental

Simon Falcó i Moreso

Joan Rallo i Ventura
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