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Fernando  González  Cebrián,  llicenciat  en   dret,  secretari  general de 
l’Ajuntament de Figueres (Girona)

CERTIFICO: 

Que, el dia 2 de juny de 2015, el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord que diu 
literalment el següent:

‘’L’Ajuntament ple, en sessió de 13 de gener de 2015 va aprovar inicialment el  
Plec de clàusules administratives de la concessió demanial de l’ús privatiu de 
dos espais públics per a la construcció i explotació d’antenes de telefonia mòbil 
i el Plec de condicions tècniques per a la concessió demanial de l’ús privatiu de 
dos espais públics per a la construcció i explotació d’antenes de telefonia mòbil.
Una vegada exposat al públic l’expedient, amb escrit registrat d’entrada de 24 
de febrer de 2015, amb el núm. 4126, es presenta un escrit d’al·legacions, per  
part  del  Sr.  Rafael  Garcia  Calvo,  en  representació  de  l’entitat  Vadafone 
España, SAU. En data anterior, el dia 18 de febrer, la mateixa entotat ja va 
presentar un correu electrònic on anuncia la intenció de presentar al·legacions i 
concreta algunes modificacions al redactat del plec de clàusules administratives 
que proposa.
A l’escrit registrat d’entrada de 24 de febrer, planteja el següent:
Per  una  part  indica  que  el  plec  vulnera  en  diferents  punts  la  Llei  de 
Telecomunicacions:
L’article 30 Llei  general  de telecomunicions (en endavant  LGT) Interpretació 
esbiaixada  del  dret  d’ocupació  del  domini  públic  a  l’establir  dues  zones 
específiques per a la col·locació d’antenes. 
L’article 31 LGT: Dret d’ocupació de la propietat privada (si la idea que subjau 
es evitar antenes en propietat privada i domini públic diferent del cedit)
L’article 34.3 LGT: Imposa ubicacions concretes

L’article 32 LGT: No arriba a imposar l’ús compartir però l’incentiva i fomenta 
per raons d’impacte ambiental i urbanístic. Obvia el procediment LGT

L’article 34.3 LGT: Avanços tecnològics

Pel  que fa  a les emissions estableix  que no poden existir  zones obertes o 
transitables d’ús continuat de persones en les quals el nivell de radiació sigui 
superior al màxim establert en la normativa vigent.
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Per l’altra banda l’al·legant indica aspectes perjudicials per a l’operador i que 
són susceptibles d’impugnació:
Exigeix que a les torres es deixi un espai per a us municipal (amb escomesa 
elèctrica inclosa)

Exigeix fiança o aval per a garantir el desmantellament

Pòlissa d’assegurances de 175.000 euros

Al finalitzar la concessió l’Ajuntament es reserva instar el desmantellament de 
la instal·lació o que reverteixi a domini públic municipal. 

Si el concessionari desisteix del seu dret abans de finalitzar la concessió haurà 
d’abonar una indemnització a l’Ajuntament del 60% del cànon que resti fins a la 
finalització. 

Examinat tot l’anterior, es considera que el plec s’ajusta a la normativa sectorial  
de telecomunicacions i que l’ajuntament amb aquest plec es limita a oferir dos 
espais  on  poder  instal·lar  antenes  de  telefonia  mòbil,  per  part  de  les 
operadores, en terrenys de domini públic municipal, i que el que regula el plec 
de condicions administratives no altera el règim jurídic sectorial de la Llei de 
telecomunicacions,  sinó que es limita a regular el règim de la concessió del 
domini  públic,  per a l’ús privatiu,  en exercici  de les potestats dominicals de 
l’Ajuntament,  i  n’estableix  unes  condicions  que  es  regeixen  pels  principis 
d’igualtat i de lliure concurrència i que les condicions establertes són de lliure 
acceptació o no, però que no imposa o obliga a cap operadora d’acceptar-les ni 
haver d’ubicar, necessàriament les antenes del municipi en aquests dos únics 
emplaçaments.

Això  no  obstant,  amb  la  voluntat  d’ajustar  els  requisits  exigits  i  facilitar  la 
viabilitat de les implantacions previstes i la concessió d’aquest domini, d’acord 
amb  les  condicions  del  mercat,  es  considera  adient  modificar  o  introduir 
algunes esmenes, al text del plec aprovat inicialment, i, en concret:

A) A la clàusula Sisena es proposa substituir l’import de 60.000 € de fiança, 
per  l’import  equivalent  al  10% del  pressupost  de les obres.  S’elimina 
l’import  de la pòlissa, però és manté la obligació de subscriure-la per 
respondre front a tercers. I, en relació a les instal·lacions d’autoprestació 
municipal s’afegeix que l’ajuntament haurà de disposar, si s’escau, de la 
seva pròpia escomesa.

B) A la cláusula Desena es substitueix la possibilitat de pròrroga anual per 
quinquenal.

C) A la clàusula Onzena, es substitueix l’import del cànon anual a càrrec 
d’un sol operador, per l’import del cànon anual de 8.000 € (IVA a part) 
per a cada operador que s’autoritzi en un emplaçament.

D) A la  clàusula  Dotzena,  es simplifica el  redactat  en  excloure  cap dret 
d’indemnització, de cap tipus, en cap cas.

E) S’incorporen algunes altres correccions menors en altres clàusules per 
donar coherència als canvis anteriors.

Per  l’anterior,  es  proposa  l’aprovació  definitiva  del  Plec  de  clàusules 
administratives de la concessió demanial de l’ús privatiu de dos espais públics 
per  a  la  construcció  i  explotació  d’antenes  de  telefonia  mòbil i  el Plec  de 



condicions tècniques per a la concessió demanial de l’ús privatiu de dos espais 
públics  per  a  la  construcció  i  explotació  d’antenes  de  telefonia  mòbil,  amb 
estimació parcial de les al·legacions plantejades per Vodafone España, SAU, i 
d’acord amb el Plec que s’adjunta.

D’acord amb l’anterior, i de conformitat amb el que disposa, per una banda la 
Llei  9/  2014,  de  9  de maig,  de  telecomunicacions,  i  per  l’altra,  tant  la  Llei  
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, 
com el  Reglament de patrimoni dels ens locals que va ser aprovat pel Decret 
de  la  Generalitat  de  Catalunya  336/1998,  de  17 d’octubre,  així  com el  que 
disposa  la  Llei  38/1999  de  5  de  novembre  d’ordenació  de  l’edificació,  la 
Comissió informativa de territori i serveis a les persones proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels acords següents:

1r.- Aprovar definitivament el Plec de clàusules administratives de la concessió 
demanial de l’ús privatiu de dos espais públics per a la construcció i explotació 
d’antenes de telefonia mòbil amb les esmenes ressenyades, que s’incorporen 
al  Plec  de  clàusules  administratives,  adjunt,  amb  estimació  parcial  de  les 
al·legacions plantejades per  l’entitat  Vodafone España,  SAU,  en els  termes 
exposats amb anterioritat.

2n.- Aprovar definitivament el Plec de condicions tècniques per a la concessió 
demanial de l’ús privatiu de dos espais públics per a la construcció i explotació 
d’antenes de telefonia mòbil, sense modificacions tal i com van ser aprovats 
inicialment.

3r.- Publicar al web municipal i al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre 
d’aquest  acord  i  dels  referits  plec  de  clàusules  administratives   i  plec  de 
condicions tècniques, així com un anunci de l’aprovació definitiva al Diari Oficial 
de la Generalitat.

4rt.- Notificar els acords anteriors a l’entitat Vodafone España, SAU.

5è.- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.’’

Figueres, el dia que signem aquest document,

Vist i plau

L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01] [Firma02-01]
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