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ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE LA VILA DE LLÍVIA CORRESPONENT AL DIA 7
D’OCTUBRE DE 2010. NÚM. 7/2010

- Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Llívia

- Hora de començament: 22 hores i 00 minuts

- Hora d'acabament: 23 hores i 58 minuts

- Membres assistents:

PRESIDENT: Josep Pous i Rodríguez, Alcalde de l’Ajuntament
Àngel Parramon i Serra
Tomàs Isern i Aleix
Alfons Cosp i Bertran
Francesc de Montellà i Vilardell
Josep Ramon Rotllant García
Sílvia Orriols i Palmero
Marc Torrent i Palou

REGIDORS PRESENTS:

Joan Formentí i Blanquer
REGIDORS ABSENTS: Cap

- Secretari: Juan Antonio Yáñez Rodríguez, Secretari de l'Ajuntament.

Comprovada l’existència del quòrum necessari d’acord amb el que estableix l’article 98.c del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, el President obre l’acte i seguidament es procedeix a tractar els
assumptes de la present sessió.

- Assumptes tractats i acords adoptats segons l’ordre del dia de la convocatòria efectuada:

1r. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 6/2010
L'acta de l'anterior sessió del Ple de l'Ajuntament corresponent al passat dia 16 de juliol de
2010, núm. 6/2010, ha estat tramesa juntament amb la convocatòria de la present sessió a
tots els membres tal i com preveu la normativa vigent.

El regidor Marc Torrent diu que al punt 16.4 de l’acta (col·laboració amb l’Associació Grup de
Recerca de Cerdanya) consta per error que l’acord s’havia de notificar a l’Assemblea
Comarcal de Creu Roja, quan hauria de posar a l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya.

El mateix regidor també diu que al punt 3 de l’acta (modificació puntual PICC a Cereja per
canvi clau de sòl rústic a la zona del Pla de la Serra), ell va dir que s’havia de parlar
prèviament amb l’interessat per explicar-li l’abast territorial de la modificació proposada a
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instàncies del Servei Territorial d’Urbanisme i les tramitacions que s’havien de seguir, per tal
que aquest estigui ben informat i pugui prendre una informació al respecte.

Per últim, el mateix regidor diu que al punt 4 de l’acta (modificació puntual PICC en relació a
la UA-6 de Cereja), en la sessió van demanar pels motius d’aquesta modificació i que es va
contestar bàsicament que el canvi venia motivat per haver donat l’any 1992 llicències per
edificar en la major part d’aquesta UA i en el fet que igualment la major part de la
urbanització ja està realitzada excepte el front de la parcel·la que queda per edificar. El
mateix regidor diu que va remarcar que les llicències donades estaven mal donades ja en el
seu dia.

La regidora Sílvia Orriols diu que en el punt 15.1 de l’acta (exempció prestació fiances horts)
consta la conformitat del Ple quan únicament es va informar d’aquest punt.

Un cop estudiada l’acta i considerats els punts anteriors, s'acorda per unanimitat dels
membres:

Primer. Aprovar l'acta de referència i ordenar la seva transcripció al corresponent llibre
d'actes amb incorporació de les precisions indicades.

2n. RETRE COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA
S'informa i es dóna compte dels Decrets de l'Alcaldia dictats des del dia 29-07-2010 fins el
dia 07-10-2010 (núm. 185/2010 a 237/2010). Es lliura als grups una còpia íntegra dels
Decrets esmentats.

Concretament el núm. 186/10 (atorgament gual), es va apuntar al llistat per errada, cosa per
la qual hi ha un salt en aquest número. Caldrà posar al Llibre registre de Decrets una
diligència informativa en aquest sentit.

El Ple es dóna per assabentat.

3r. APROVACIÓ DEFINITIVA NOU INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS
Per acord del Ple del dia 20-10-2009 es va aprovar inicialment el nou Inventari de béns i
drets de l’Ajuntament de Llívia.

Aquest acord, segons el seu propi tenor es va exposar al públic durant un termini d’un mes,
mitjançant la inserció d'un anunci al BOP de Girona núm. 222, del dia 19-11-2009 i al tauler
d'anuncis i plana web de l'Ajuntament, sense que s’hagi presentat cap al·legació ni cap
observació.

A l’expedient consta la formulació de l’Inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Llívia, i
s’estima correcte en aquests moments per procedir a la seva aprovació definitiva.

Aquest inventari inclou la relació de béns i drets immobles inventariables, ressenyats per
separat i segons la seva natura, agrupats per categories, i indicant l'estat de dels mateixos,
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la seva valoració d’acord amb les dades cadastrals i altres dades rellevants d’acord amb la
normativa vigent.

El regidor Marc Torrent demana si s’inscriuran al Registre de la Propietat els béns que
figurin a l’inventari i no estiguin inscrits. Es contesta que sí, que es parlarà amb el Registre
per tal de preparar un tipus de certificació d’inclusió a l’inventari amb els requisits necessaris
per accedir al Registre.

Es té en compte el que preveuen els articles 222 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; 105 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i 34
del RD 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

Un cop deliberat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels membres, el següent:

Primer. Aprovar definitivament el nou Inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Llívia,
d’acord amb els llistats i les fitxes individualitzades i resta de dades que obren en l’expedient
administratiu. El seu valor-resum total és el següent: 16.171416,10 €les finques urbanes i
61.022,24 €les rústiques. També s’inclou un annex dels vehicles de l’Ajuntament.

Es fa constar que durant la seva vigència es realitzaran les actualitzacions anuals o puntuals
que correspongui d’acord amb la normativa vigent per tal de mantenir-lo degudament
actualitzat.

Caldrà instar les inscripcions registrals dels béns immobles urbans inclosos a l’inventari que
no hi figurin.

Segon. A efectes de publicitat, caldrà inserir un anunci indicatiu de la present aprovació al
BOP de Girona. El mateix anunci també es publicarà a la secció d’anuncis de la web
municipal.

Tercer. Es trametrà còpia de tot l’expedient administratiu als Serveis Territorials a Girona del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat i a la
Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona.

Quart. Facultar l'Alcalde per tal que faci els tràmits i les actuacions adients per donar
compliment al present acord.

4t. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS V (setembre 2010) DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
PICC RELATIVA AL SOLAR DELS CARRERS FREDERIC BERNADES, TROC I CANÀ,
DE LLÍVIA
S'informa de l'estat de tramitació de l'expedient de modificació puntual del Pla Intermunicipal
Coordinador de la Cerdanya de Girona per desenvolupar l’àrea del solar dels carrers
Frederic Bernades, Troc i Canà, de Llívia (expedient administratiu d’urbanisme núm.
15/2000).
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Per mitjà de l’acord 3r dels adoptats pel Ple en la seva sessió del dia 8 de març de 2007, es
va verificar el text refós IV (desembre/06) redactat pels serveis tècnics municipals en relació
a la referida modificació puntual del Pla Intermunicipal Coordinador de la Cerdanya de
Girona i es va trametre a la Comissió d'Urbanisme de Girona juntament la conformitat de la
titularitat dels terrenys privats afectats.

La Comissió d'Urbanisme de Girona, en la seva sessió del dia 30-5-2007 no va donar
conformitat al text refós IV, fins a l’aportació d’un nou text refós, verificat pel Ple que i
degudament diligenciat, que incorpori la normativa de la modificació en un apartat específic i
que resolgui l'ordenació volumètrica de l'edifici destinat a pavelló municipal plantejat en
l'Estudi de detall per l'ordenació volumètrica d'un edifici destinat a pavelló municipal
(expedient CTU núm. 2004/13262/G).

Els serveis tècnics municipals han redactat el text refós V (setembre /2010) a la vista de
l’anterior acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona que incorpora la normativa
de la modificació en un apartat específic. En canvi, pel que fa a l’edifici previst per a
equipaments, no es preveu la construcció atenent que l’Ajuntament desisteix i per tant no
s’incorpora a la modificació que es tramita.

El regidor Marc Torrent demana pels motius de no preveure ara l’equipament municipal.
L’Alcalde diu que quan es plantegi la seva execució es tramitarà com correspongui. Marc
torrent diu que pensa que aquest equipament és necessari per Llívia, i que està d’acord en
solucionar la resta de temes inclosos a la modificació puntual per solucionar l’espai, però que
considera millor incloure ara ja la regulació de l’equipament. L’Alcalde diu que considera més
adient que quan es vulgui fer es tramitarà d’acord amb la concepció que es pugui plantejar
en el seu moment.

Per l'anterior, vist que no hi ha acord inicial, un cop deliberat l'assumpte, es procedeix a la
votació de la proposta d’acord presentada. De la votació s'obté el següent resultat: Josep
Pous i Rodríguez, Àngel Parramon i Serra, Tomàs Isern i Aleix, Alfons Cosp i Bertran,
Francesc de Montellà i Vilardell i Josep Ramon Rotllant García voten a favor de la proposta;
Sílvia Orriols i Palmero i Juan Formentí i Blanquer s’abstenen pels motius exposats; Marc
Torrent i Palou vota en contra pels motius exposats; així el resultat definitiu és de 6 vots a
favor, 2 abstencions i 1 vot en contra, per la qual cosa s'acorda per majoria absoluta del
nombre legal de membres, el següent:

Primer. Verificar el text refós V (setembre/2010) redactat pels serveis tècnics municipals en
relació a la referida modificació puntual del Pla Intermunicipal Coordinador de la Cerdanya
de Girona. El text redactat i verificat per aquest Ple és el que figura degudament diligenciat a
l’expedient administratiu.

Segon. Trametre una còpia del text refós verificat i un certificat del present acord a la
titularitat dels terrenys privats afectats, per tal que puguin atorgar la seva conformitat
expressa.
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Tercer. Un cop es disposi d’aquesta conformitat, caldrà trametre dos exemplars d'aquest text
refós a la Comissió d'Urbanisme de Girona juntament amb una còpia de l'informe tècnic, un
certificat del present acord i la conformitat de la titularitat dels terrenys privats afectats, per tal
que procedeixi a la publicació en legal forma de la modificació definitivament aprovada i a la
devolució d'un d'ells degudament diligenciat.

Quart. Aquest acord s'ha de comunicar a la resta d’interessats en l’expedient.

Cinquè. Facultar l'Alcalde per tal que signi els documents adients per donar compliment al
present acord.

5è. MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS PER L'ANY 2011 I SEGÜENTS
Es dóna compte de la proposta feta i de l'expedient, que inclou els corresponents estudis
econòmics i financers en el cas de la taxa per subministrament d’aigua, en relació a la
necessitat de modificar diverses ordenances fiscals per l'any 2011 i següents.

El motiu fonamental de les esmentades modificacions és actualitzar les tarifes pel que fa a la
taxa pel subministrament d’aigua, l’aprovació del nou text de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general d’acord amb la proposta del Consorci de recaptació a
favor del qual s’ha delegat la seva gestió i recaptació, incloure una bonificació pels vehicles
considerats històrics en l’Impost de Vehicles de tracció mecànica i, altres rectificacions
concretes per coherència i actualització de normativa vigent en les ordenances relatives a la
taxa per obertura d’establiments, recollida d’escombraries i expedició de llicències
urbanístiques.

L’Alcalde diu que no es puja cap impost ni taxa salvat del servei d’aigua.

Un cop deliberades les modificacions proposades s’adopten els següents acords amb les
deliberacions i els resultats de votacions que s’indica:

Primer. MODIFICACIÓ D'ORDENANCES EXISTENTS

1) Ordenança fiscal núm. 5, taxa de subministrament d’aigua
L’Alcalde explica els motius d’aquesta modificació que figuren a la memòria i estudi
econòmic financer presentat per la concessionària Sorea (RE 2357/2010) i indica que
d’acord amb els càlculs presentats la pujada serà aproximadament d’uns 3 €trimestrals per
als abonats domèstics i que al darrera hi ha una inversió molt important que s’ha hagut de fer
i que aquestes inversions s’han de mantenir i finançar.

El regidor Marc Torrent demana, donat que no s’ha fet, un informe sobre les condicions de la
concessió efectuada i l’adequació a elles de l’estudi presentat, ja que considera que podria
ser dubtós o estar al límit de la concessió l’aplicació a les tarifes de les noves inversions que
figuren a l’estudi ja que podrien considerar-se com a manteniment, cosa per la qual caldria
disposar de més especificacions al respecte. També considera dubtós l’augment derivat de
la previsió per disminució de cabals. Afegeix que no estan d’acord amb la pujada per un
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tema de concepte ja que les inversions noves no han estat pactades i a més cal una
justificació tècnica, independentment del fet que l’Ajuntament ha fet front a despeses d’obres
que corresponen a la concessionària tal i com es desprèn del pendent en els estats
comptables de l’Ajuntament.

L’Alcalde proposa votar la proposta d’aprovació de modificació sense perjudici de sol·licitar
un informe sobre la correcció de l’estudi presentat. La regidora Sílvia Orriols diu que vol
saber el contingut d’aquest informe abans de prendre la decisió.

Per l'anterior, vist que no hi ha acord inicial, un cop deliberat l'assumpte, es procedeix a la
votació de la proposta d’acord presentada. De la votació s'obté el següent resultat: Josep
Pous i Rodríguez, Àngel Parramon i Serra, Tomàs Isern i Aleix, Alfons Cosp i Bertran,
Francesc de Montellà i Vilardell i Josep Ramon Rotllant García voten a favor de la proposta
sempre que l’informe d’adequació de l’estudi a les clàusules del contracte sigui favorable;
Sílvia Orriols i Palmero, Marc Torrent i Palou i Juan Formentí i Blanquer voten en contra i
demanen la redacció de l’informe esmentat; així el resultat definitiu és de 6 vots a favor i 3
vots en contra, per la qual cosa s'acorda per majoria, el següent:

- Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació de les tarifes establertes a
l’epígraf segon de l’article 6 de l'Ordenança fiscal de referència, que quedaran redactades de
la següent forma:

Consum m³ fins al mínim €/m³
Habitatges familiars 0,6496
Bars i similars 0,6496
Restaurants 0,6496
Hotel bar / fàbrica 0,6496
Perruqueria 0,6496
Jardins i obres 1,1659
Particulars sense comptador 0,9992

Consum m³ en excés del mínim €/m³
Habitatges familiars 0,9315
Bars i similars 0,6496
Restaurants 0,6496
Hotel bar / fàbrica 0,6496
Perruqueria 0,6496
Jardins i obres 1,3309
Particulars sense comptador 0,9992

2) Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar
els serveis de subministraments
Donat que per acord del Ple del dia 29 de juliol de 2010 es va delegar a favor del Consell
Comarcal de la Cerdanya de les facultats de gestió, liquidació i recaptació de la taxa per
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aprofitament del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general, ara cal aprovar el nou text de l’ordenança basat l’informe
tècnic econòmic que consten degudament redactats en l’expedient.

S'acorda per unanimitat dels membres, cosa que suposa la majoria del nombre legal de
membres de la corporació, el següent:

- Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, el nou text de l'Ordenança fiscal de
referència, que quedarà redactada íntegrament de la següent forma:

“TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D’INTERÈS GENERAL

Article 1r . Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es
regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o
a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar
els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o
una part important del veïnat.

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació
del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb
independència de qui sigui el titular de les xarxes.

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres
mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i
antenes que ocupen el domini públic municipal.

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa
de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la
prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
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Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i altres d’anàlogues, així com també les empreses
que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per
cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.

2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si
són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés
o interconnexió a les mateixes.

3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o
privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el
mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de
novembre, General de Telecomunicacions.

4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el
que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl,
el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.

Article 4t . Successors i responsables

1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació
que els correspongui.

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
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3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
cotitulars de dites entitats.

4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i
entitats a les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors
d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.

5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i
derivades del seu exercici.

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.

6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:

a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin
realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries fins els límits següents:

- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de
les sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants
de la manca de pagament.

b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats
que no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les
obligacions tributàries acreditades amb anterioritat.

7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei general tributària.

Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària
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1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen
utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fórmules
següents de càlcul.

a) Base imposable

La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic
pel servei de telefonia mòbil es calcula:

BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm)

Essent:

Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades
procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2008 és de 58,9
euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2008, que és de 662
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2008: 1.441
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil, per trucades de mòbil a
mòbil. El seu import per a 2008 és de 279,1 euros/any.

b) Quota bàsica

La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable.

QB= 1,4% s/ BI

Quota tributària/operador= CE *QB

Essent:

CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.

El valor de la quota bàsica (QB) per a 2010 és de 6.176,45 euros.

c) Imputació per operador

Per a 2010 els valors de CE per cada operador són els següents:

CE
Movistar 48,87%
Vodafone 33,11%
Orange 16,58%
Yoigo 0,71%
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Euskatel 0,73%

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de
l’import que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b)
d’aquest article.

A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al de meritació
de la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran
aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari.

Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota
tributària

1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada
de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat
anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa
està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme
municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per
l’ús de la mateixa.

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme
municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els
ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.

A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels
conceptes següents:

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa
que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa,
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació,
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de
l’empresa.

c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de
subjecte passiu.
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d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les
empreses subministradores.

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes
que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de
tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la
taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació
les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser
utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del
Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri
corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia
susceptible de tributació per aquest règim especial.

5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents:

a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin
rebre.

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en
els ingressos bruts definits en l’apartat 3.

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de
naturalesa anàloga.

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu

patrimoni.

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui
establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes
passius.

7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable
definida en aquest article.

Article 7è .Període impositiu i acreditament de la taxa

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari
per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el
prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
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a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà
als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què
s’origina el cessament.

2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els
moments següents:

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta
ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat
l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament
especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.

3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es
perllonguen durant varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de
cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil

1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a l’apartat c
de l’article 5 d’aquesta ordenança hauran de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de
la quarta part de la quota bàsica resultant del que estableix l’apartat b del mateix
article 5 d’aquesta ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.

2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva
declaració, en base als paràmetres establerts a l’article 5è i tenint en compte el
període de prestació efectiva dels serveis durant l’any 2010.

3. Un cop conclòs l’exercici 2010 els subjectes passius que provessin, en base a
dades oficials, que la seva participació en aqueix període hagués diferit del
percentatge aplicat a efectes dels còmput de la taxa regulada en la present
ordenança, podran sol·licitar la regularització procedent.

Article 9e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis

1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6e d’aquesta
Ordenança,

S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el
trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol
subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar
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aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de
finalització.

2. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per
a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum
d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable,
segons detall de l’article 6.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al
concepte previst a la lletra c) de l'esmentat article, inclourà la identificació de la
empresa o empreses subministradores de serveis a les que s'hagi facturat quantitats
en concepte de peatge.

La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat
a) de l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en
comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta
als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix
l’article 6.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la
identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.

4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota
en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n
derivi una liquidació de quota inferior a 6 EUR, s’acumularà a la següent.

5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu
l’article 27 de la Llei general tributaria.

6. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya,
no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació
de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfa a aquest Ajuntament.

Les restants empreses del “Grup Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa
regulada en aquesta ordenança. En particular, Telefónica Móviles España S.A. està
subjecta a la taxa, en el termes regulats a l’article 5 de la present ordenança.

Article 10è. Gestió per delegació

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en el Consorci de Recaptació, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
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2. L’òrgan de recaptació i gestió tributària establirà els circuits administratius més
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels
subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i
materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’òrgan
delegat per la recaptació i gestió tributària s’ajustaran al que preveu la normativa
vigent i l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament de
Llívia.

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en el
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, l’Ajuntament es reserva la facultat
de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la
competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació,
concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí
regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.

Article 11è. Infraccions i sancions

1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la
taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària
tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.

2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb
el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa
constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria,
que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.

Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de l’article 5

Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres
Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si així procedeix.

Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els paràmetres
establerts per a l’exercici 2010.

Pel que fa al coeficient CE, s’aplicarà el que resulti dels informes de la Comissió del
Mercat de Telecomunicacions referits al segon any anterior, sens perjudici que
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l’operador pugui acreditar diferent participació, segons preveu l’article 5.c. d’aquesta
ordenança.

Cas que la present ordenança hagi de ser aplicada després de 2010, les referències a
aquest any contingudes als articles 5, 8, hauran d’entendre’s realitzades respecte a
cadascú dels exercicis en què s’apliqui l’ordenança.

Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el ................. i que ha quedat definitivament aprovada en
data................., regirà des del dia 1 de gener de 2011 i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.”

3) Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica
En aquesta ordenança es vol incloure una bonificació pels vehicles considerats històrics
d’acord amb l’article 95.6.c) del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

S'acorda per unanimitat dels membres, cosa que suposa la majoria del nombre legal de
membres de la corporació, el següent:

- Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació de l’article 4t de
l'Ordenança fiscal de referència, afegint-li un nou punt 5 que quedarà redactat de la següent
forma:

“5. S'estableix una bonificació del 100 per cent de la quota de l'impost a favor dels
titulars de vehicles de caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior als 25
anys.

L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació i, si aquesta
no es conegués, es prendrà com a tal la data de la primera matriculació del vehicle,
o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de
fabricar.
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Per gaudir d’aquestes bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar-les de forma
expressa en l’Ajuntament amb indicació i aportació de la documentació acreditativa de
les característiques del vehicle i de la seva matrícula, i la amb justificació dels fets que
la motiven. Les bonificacions s'aplicaran, amb caràcter general, a partir de l'any
següent al de la seva petició, sense que tingui caràcter retroactiu. No obstant
l'anterior, també es podrà concedir la bonificació si el benefici fiscal es demana quan
la liquidació col·lectiva de l'exercici en curs encara no sigui ferma, i sempre que en la
data de meritació de l'Impost concorrin els requisits exigits per al seu gaudi.”

4) Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries
S’introdueixen rectificacions concretes per coherència i actualització de normativa vigent.

S'acorda per unanimitat dels membres, cosa que suposa la majoria del nombre legal de
membres de la corporació, el següent:

- Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació dels articles 1, 5, 7 i punts
1 i 3 de l’article 8, que quedaran redactats de la següent forma:

“Article 1. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
de conformitat amb el que disposa en els articles 15 i següents del Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida
d’escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal i la normativa vigent en
cada moment.

Article 5. Exempcions

Sense contingut

Article 7. Acreditació

La taxa s’acredita anualment i neix l’obligació de contribuir des del moment en què
s’iniciï la realització del servei que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de
recepció obligatòria quan el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries
en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents
subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.

Article 8. Declaració i ingrés

1. Dintre dels trenta dies hàbils següents en la data que s’acrediti per primera vegada
la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i prestaran,
a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la
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quota de la primera anualitat, que podrà ser prorratejada de forma trimestral
únicament en aquests casos d’alta inicial.

3. El cobrament de les quotes s’efectuarà de forma anual mitjançant un rebut derivat
de la matrícula, salvat dels casos de noves altes.”

5) Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per llicència d’obertura
d’establiments
S’introdueixen rectificacions concretes per coherència i actualització de normativa vigent.

S'acorda per unanimitat dels membres, cosa que suposa la majoria del nombre legal de
membres de la corporació, el següent:

- Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació del títol i també dels
articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9 que quedaran redactats de la següent forma:

“NÚM. 8. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES
AMBIENTALS I COMUNICACIONS RELATIVES A L’OBERTURA O POSADA EN
MARXA D’ESTABLIMENTS I ACTIVITATS I ACTES RELACIONATS

Article 1. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
de conformitat amb el que disposa en els articles 15 i següents del Reial decret Legislatiu

2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per llicències ambientals i comunicacions relatives a
l’obertura o posada en marxa d’establiments i activitats i actes relacionats, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal i la normativa vigent en cada moment.

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a unificar si els establiments industrials i mercantils
reuneixen les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualsevol de les altres
exigides per les corresponents ordenances i reglaments municipals o generals per al
seu funcionament normal, com a pressupost necessari i previ perquè aquest
Ajuntament atorgui la llicència ambiental o tramiti la comunicació prèvia a què es
refereix l’article 22 del reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

Article 3. Subjecte passiu

Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
que es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat que hom
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pretén desenvolupar o, si s’escau, que es desenvolupi en qualsevol establiment
industrial o mercantil dels descrits.

Article 4. Obligats al pagament i responsables. Successió

1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:

a) els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts

b) els successors

c) els infractors, per les sancions pecuniàries.

2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació,
estaran obligats al pagament els subjectes següents:

a) els responsables solidaris

b ) els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors
principals.

3. Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute,
aquest es podrà exigir íntegrament a qualsevol d'ells.

4. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi
transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi
satisfet el deute, se'n podrà reclamar als responsables solidaris el pagament.

Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una
infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i
derivades del seu exercici.

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.

Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari
pendent, fins l’ import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o
alienar, les següents persones i entitats:
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a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o
drets de l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de
l’Administració tributària.

b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.

c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la
constitució de la garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o
drets embargats o d’aquells béns o drets sobre els que s’hagués constituït la
mesura cautelar o la garantia.

d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda
la notificació de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament
d’aquests.

5. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret
de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:

a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i
de les sanciones.

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o
pres mesures causants de la manca de pagament.

c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.

6. Les responsabilitats s'exigiran en tot cas en els termes i d'acord amb el
procediment previst a la Llei general tributària.

Els procediments de derivació de responsabilitat que s’hagin de tramitar per tal
d’exigir als responsables determinats en aquest article, i en els següents, el pagament
dels tributs, es tramitarà per l’òrgan de recaptació de l’ajuntament o de l’ens delegat.

7. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran
als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a
l’adquisició de l’herència.

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que
no estiguin liquidats.

No es transmetran les sancions.
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8. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de
liquidació que els correspongui.

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

9. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà aplicable
a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil.

10. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
cotitulars de dites entitats.

11. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i
entitats a les quals es refereixen els apartats 8, 9 i 10 del present article s’exigiran als
successors d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els
correspongui.

Article 5. Quota tributària

5.1 Les quotes tributaries es determinaran de forma individual segons els diferents
tipus d'expedient que s'hagi de tramitar per tal de concedir la corresponent llicència
ambiental o tramitar la comunicació prèvia.

5.2 La quota tributària s'exigirà de forma independent per a cada expedient que s'hagi
de tramitar, i serà la següent:

- Per als expedients relatius a l'exercici d'activitats o establiments sotmesos al règim
d’autorització o llicència ambiental previstos a la Llei 20/2009 de prevenció i control
ambiental de les activitats, la quota serà de 320,00 €.

- Per als expedients relatius a l'exercici d'activitats o establiments sotmeses al règim
de comunicació prèvia ambiental prevista a la Llei 20/2009 de prevenció i control
ambiental la quota serà de 205,00 €.
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- Per als expedients per a la comunicació d'activitats o establiments destinats a
activitats no incloses als annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental
de les activitats la quota serà de 133,00 €.

- Per als expedients de transferència o de canvi de titularitat dels establiments
degudament legalitzats, serà la mateixa quantitat que correspongui per la posada en
marxa inicial segons la seva adscripció a cadascú dels tipus anteriors.

- A més, en qualsevol dels supòsits anteriors, caldrà que l’interessat satisfaci l’import
dels anuncis publicats en cas que aquests siguin normativament obligatoris.

Article 7. Acreditació

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable.

A aquests efectes s’entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de la
sol·licitud de llicència ambiental o presentació de la comunicació prèvia segons
correspongui si el subjecte passiu la formula expressament.

2. Quan l’obertura s’hagi realitzat sense haver obtingut la llicència ambiental o haver
tramitat la comunicació corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament
l’activitat municipal que porti a determinar si l’establiment reuneix o no les condicions
exigibles, amb independència de l’inici de l’expedient administratiu que es pugui
instruir per autoritzar l’obertura de l’establiment o decretar el seu tancament en el cas
que aquesta obertura no fos autoritzable.

3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera
per la denegació de la llicència sol·licitada o comunicació tramitada ni per la seva
concessió o legitimació supeditada a la modificació de les condicions de l’establiment,
ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després de la seva tramitació.

Article 8. Declaració

1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència ambiental o en la tramitació
d’una comunicació prèvia per a un establiment industrial o mercantil presentaran,
prèviament, en el Registre General, la sol·licitud o documentació corresponent d’acord
amb les previsions de la normativa vigent, on especificaran l’activitat o activitats que
es realitzaran en el local o establiment, i adjuntaran el contracte de lloguer o el títol
d’adquisició del local, tot indicant, en aquest darrer cas si el local no tingués assignat
cap valor cadastral, el preu d’adquisició o, si s’escau, el seu import de construcció.

2. Si després d’haver estat formulada la sol·licitud de la llicència ambiental o feta la
comunicació prèvia es varia o modifica l’activitat que es desenvolupa en l’establiment,
o s’alteren les condicions previstes per aquest establiment o bé s’amplia el previst
inicialment, aquestes modificacions s’hauran de notificar a l’administració municipal
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amb el mateix detall i el mateix abast que s’exigeixen en la declaració prevista en el
número anterior.

Article 9. Liquidació i ingrés

1. Quan ha acabat l’activitat municipal i s’ha dictat la resolució que procedeixi sobre la
llicència ambiental o legitimació de la comunicació prèvia, es practicarà la liquidació
corresponent per la taxa, que es notificarà al subjecte passiu per al seu ingrés directe
a les arques municipals fent servir els mitjans de pagament i els terminis que fixa el
Reglament General de Recaptació.”

6) Ordenança fiscal núm. 25 taxa per expedició de llicències urbanístiques
S’introdueixen rectificacions concretes per coherència per determinades actuacions en sòl
rústic i actualització de normativa vigent.

S'acorda per unanimitat dels assistents, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, el següent:

- Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació del punt 2 de l’article 5 i de
la lletra e) del punt 1 de l’article 6, que quedaran redactats de la següent forma:

“Article 5.- Quota tributaria i base imposable

5.2 En relació a les llicències de parcel·lació i per a la divisió horitzontal i segregació
de finques rústiques quan procedeixi, la base imposable està constituïda pel valor que
tinguin assenyalats els terrenys i construccions a efectes de l'Impost sobre Béns
Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes o segregacions de terrenys rústics
. En cas que els valors no estiguin fixats d'acord amb el procediment previst a la
normativa reguladora de les hisendes locals i del cadastre, serà el valor cadastral
corresponent a terrenys homogenis amb la valoració efectuada.

Article 6.- Tarifes i tipus de gravamen

6.1. Les tarifes a què es refereix l'article anterior seran les següents:

e) En relació a les llicències de parcel·lació i de divisió horitzontal i de segregació de
finques rústiques, la quota tributària resultarà d'aplicar a la base imposable a aquest
tipus de llicències el tipus de gravamen del 0'5 per cent.”

Segon. Ordenar l'exposició pública del present acord durant un termini de 30 dies mitjançant
un anunci publicat al BOP de Girona i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. Els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
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En el cas que no es presenti cap reclamació contra les modificacions aprovades dins el
període d'exposició pública, els acords adoptats quedaran definitivament aprovats amb
caràcter definitiu sense necessitat de nova resolució expressa per part d'aquest Ple.

Tercer. Un cop siguin definitives les modificacions i els nous textos objecte d'aquest acord,
s'haurà de trametre còpia de tot l'expedient administratiu als Serveis Territorials a Girona del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat i a la
Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona, i també caldrà publicar íntegrament tots els
textos modificats al BOP de Girona i a la web municipal.

Quart. Facultar l'Alcalde per tal que faci els tràmits i les actuacions adients per donar
compliment al present acord.

6è. ACCEPTACIÓ RENÚNCIES i INICI PROCEDIMENT NEGOCIAT PER ADJUDICACIÓ
NAUS RENUNCIADES
Vist que han estat adjudicades de forma definitiva en venda totes les naus construïdes l’Av.
Països Catalans, núm. 26, de Llívia, seguint els tràmits de licitació oberta en un primer terme
i de procediment negociat en relació a les que van quedar desertes o sense adjudicatari en
l’obert.

Dos dels adjudicataris definitius han presentat escrits en els que comuniquen que, com a
conseqüència de la situació actual del mercat, es veuen en la impossibilitat de procedir a la
compra de les naus que els han estat adjudicades i que per això renuncien als possibles
drets sobre la seva adquisició.

El plec de clàusules expressament aprovat per la venda de les naus preveu a la clàusula
10.4 que, en cas que s’esgoti la llista de sol·licitants admesos inicialment presentats, es
podrà acudir a l’adjudicació negociada sense publicitat sempre que no hagi transcorregut el
termini de dos anys des de l’acabament del termini de presentació de proposicions. Aquest
aspecte també es va fer constar expressament al punt 10 de l’anunci de convocatòria del
procediment obert publicat.

L’Ajuntament coneix en aquest moment persones que poden estar interessades en
l’adquisició d’aquestes naus, cosa per la qual s’estima procedent iniciar l’expedient oportú
per procedir a la nova adjudicació negociada de les naus sobre les que recau la renúncia
expressa dels respectius adjudicataris, ja que en aquests moments la seva venda efectiva
demanda una ràpida adjudicació ja que l’obra de la seva construcció està finalitzada i una
dilació en la seva venda suposa un desfasament en el finançament previst que afecta els
interessos de l’Ajuntament.

Vistes les previsions del Plec de clàusules al respecte, i també l’article 112 del RD
1372/1986, de 13 de juny, que se aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals
(Estat), els articles 40 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, l’article 154 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i també l’article 137 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
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En aquest punt el regidor Marc Torrent demana per les previsions en relació a les pagues i
senyals dipositades en el seu dia. L’Alcalde contesta que s’aplicaran les previsions
d’aplicació del Plec.

Un cop deliberat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels membres, el següent:

Primer. Acceptar de pla les renúncies presentades pels adjudicataris definitius en relació a
les naus que s’indica:

1. Nau petita núm. 12: renúncia presentada per Miquel Cardona Morey en nom propi
(RE 2365/2010).

2. Nau gran núm. 2: renúncia presentada per Jordi López Cerdà en nom i
representació d’Extrans Cerdanya (RE 2366/2010).

D’acord amb les disposicions del Plec, aquests adjudicataris decauran en els seus drets
sobre la fiança dipositada i sobre el 10 per cent de la paga i senyal satisfeta. Es fa culta
l’Alcalde per tal de retornar els imports corresponents al 90% de les pagues i senyals dels
adjudicataris que han renunciat.

Es fa constar que aquestes dues naus queden en situació de desertes als efectes d’iniciar la
seva adjudicació negociada sota les mateixes condicions del Plec.

Segon. Iniciar els tràmits per a l’adjudicació negociada de les naus referides, i facultar
l’Alcalde per tal de cursar les pertinents invitacions.

Amb aquesta finalitat i per tal de facilitar la seva adjudicació, la nau gran número 2 es podrà
dividir, en cas de ser necessari, en dues de menors sempre que les despeses de segregació
i compartimentació siguin a càrrec dels adjudicataris que puguin resultar.

En tot cas seran d’aplicació les condicions, el sistema de puntuació i els possibles sorteigs
en cas d’empat determinades al Plec aprovat en el seu dia, amb excepció del sorteig
notarial en cas que hi hagi més sol·licitants que naus disponibles, que serà substituït per un
sorteig públic fet en el mateix Ajuntament prèvia citació expressa dels interessats directes.

Tercer. Aquesta resolució s’ha de notificar en legal forma als adjudicataris definitius que han
presentat la seva renúncia i que han decaigut en els seus drets sobre l’adquisició de la nau.

Quart. Facultar l'Alcalde per a signar qualsevol document que sigui necessari per donar
compliment al present acord.

7è. INICI PROCEDIMENT NEGOCIAT PER ADJUDICACIÓ DIRECTA DE LES
PARCEL·LES D’HPP
Vist que ha quedat deserta la convocatòria pública per a la contractació administrativa
especial per a l’alienació en venda, mitjançant procediment obert i forma de concurs públic,
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de les parcel·les del sòl urbà núm. 9 i 10 que s’han de destinar a la construcció, promoció i
venda d’habitatges de protecció pública en règim general, que provenen de les cessions de
la reparcel·lació del Pla parcial urbanístic del sector discontinu anomenat cal Barrier, Ctra.
d'Estavar i les Prades del Segre. Aquesta convocatòria es va publicar formalment al BOP de
Girona núm. 217 del dia 12-11-2009, al DOGC núm. 5500 del dia 06-11-2009, a la plana
web municipal el dia 30-10-2009 i al perfil del contractant el dia 12/11/2009.

El plec de clàusules expressament aprovat per aquest procediment preveu a la clàusula 14
que, en cas que no s’adjudiquin les finques d’acord amb el procediment previst, es podrà
acudir a l’adjudicació directa sempre que no hagi transcorregut el termini de dos anys des de
l’acabament del termini de presentació de proposicions i sempre sota les condicions i
exigències establertes per la resta d’aspectes en aquest PCAP i en la normativa vigent. El
termini de presentació de proposicions va finalitzar el passat dia 9-12-2009.

Atès que en aquests moments la venda de les parcel·les en les condicions del Plec aprovat
demanda una ràpida adjudicació per tal de poder atendre les necessitats d’HPP del municipi
i poder al mateix temps finançar inversions vinculades a les finalitats del patrimoni municipal
del sòl de.

Posteriorment a l’acabament del termini de presentació de proposicions en el procediment
obert convocat, l’Ajuntament ha tingut coneixement d’empreses interessades en l’adquisició
d’aquestes parcel·les sota les condicions del Plec, cosa per la qual s’estima procedent iniciar
l’expedient oportú per procedir a la seva possible adjudicació directa, ja que com s’ha indicat,
la seva venda efectiva demanda una ràpida adjudicació.

Vistes les previsions del Plec de clàusules al respecte, i també l’article 112 del RD
1372/1986, de 13 de juny, que se aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals
(Estat), els articles 40 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, l’article 154 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i també l’article 137 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Un cop deliberat l'assumpte, per unanimitat dels membres, s'acorda el següent:

Primer. Declarar desert el procediment de concurs públic convocat pel que fa la venda de les
parcel·les referides i fer constar que aquestes dues parcel·les queden en situació de
desertes als efectes d’iniciar la seva adjudicació directa sota les mateixes condicions del
Plec degudament aprovat.

Segon. Iniciar els tràmits per a l’adjudicació directa en procediment negociat sense publicitat
de les dues parcel·les de referència i facultar l’Alcalde per tal de cursar les pertinents
invitacions.

En tot cas seran d’aplicació plena el preu, capacitat i solvència dels licitadors, documentació
a presentar, fiances, criteris per a la selecció, Mesa de contractació, adjudicacions, paga i
senyal, pagament del preu, condicions i obligacions especials i essencials i sancions per
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incompliment, així com la resta d’aspectes del Plec del procediment convocat sempre que no
facin referència estricta al règim de la convocatòria formal oberta feta en el seu dia.

Tercer. Facultar l'Alcalde per a signar qualsevol document que sigui necessari per donar
compliment al present acord.

8è. CESSIÓ EN PRECARI ÚS DUES SALES DEL POLIESPORTIU PER FER
ACTIVITATS ESPORTIVES
L’Alcalde explica la possibilitat de cedir l’ús de dues sales del poliesportiu, que actualment no
tenen cap ús específic per part del municipi. Concretament la del gimnàs al Club Tip Top
(Eugènia Viader Kelly i Miros Stano) i la de ball al Club Optium Fitness ( Frank Vial) , ja que
li han plantejat una proposa d’activitats que és conforme a les activitats i finalitats pròpies del
poliesportiu. Es preveu una durada inicial d’un any encara que sempre condicionada a que
qualsevol de les dues sales no siguin necessàries per a l’Ajuntament per prestar serveis
propis. La part cessionària haurà de satisfer en l’Ajuntament l’import estimat pel cost del
subministrament de serveis a la part de l’immoble utilitzada.

El regidor Marc Torrent diu que li sembla que aviat s’haurien de fer obres al poliesportiu i que
alguna d’aquestes sales quedarà afectada. L’Alcalde diu que de moment el que ha
d’importar és que es presta un servei que sembla que funciona be i que si han de començar
les obres es deixarà sense efecte la cessió en les parts que quedin afectades. Marc torrent
diu que considera que no es respecten les prioritats marcades, que el primer objectiu amb el
poliesportiu ha de ser la sala per actes diversos prevista i que s’hauria de fer de forma
immediata. L’Alcalde diu que tornarà a demanar als serveis tècnics municipals la urgent
redacció de la documentació tècnica que cal per afrontar aquestes reformes ja que fa temps
que ho te demanat i encara no li ha estat lliurat.

El regidor Joan Formentí diu que considera que el preu que s’ha de satisfer és baix.

La regidora Sílvia Orriols diu que considera que els veïns de Llívia haurien de tenir un tracte
econòmicament preferent en relació a la resta d’usuaris que venen de fora del municipi.
L’Alcalde diu que troba correcta aquesta proposta.

Per l'anterior, vist que no hi ha acord inicial, un cop deliberat l'assumpte, es procedeix a la
votació de la proposta d’acord presentada. De la votació s'obté el següent resultat: Josep
Pous i Rodríguez, Àngel Parramon i Serra, Tomàs Isern i Aleix, Alfons Cosp i Bertran,
Francesc de Montellà i Vilardell i Josep Ramon Rotllant García voten a favor de la proposta;
Sílvia Orriols i Palmero, Marc Torrent i Palou i Juan Formentí i Blanquer voten en contra pels
motius indicats; així el resultat definitiu és de 6 vots a favor i 3 vots en contra, per la qual
cosa s'acorda per majoria absoluta del nombre legal de membres, el següent:

Primer. Cedir en precari l’ús de les dues sales de referència, de forma provisional i temporal
durant un termini d’un any, a favor de Club Tip Top (Eugènia Viader Kelly i Miros Stano) i al
Club Optium Fitness (Frank Vial), per tal que duguin a terme la pràctica d’activitats lúdic-
esportives. Les cessionàries hauran de satisfer a l’Ajuntament l’import de 1.500,00 €/any per
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cadascuna de les sales corresponents a l’estimació del subministrament dels serveis
d’aigua, electricitat i calefacció i d’altres durant la vigència inicial de la cessió.

La finalitat de la cessió d’ús és que l’immoble es destini a la prestació de serveis ludic-
esportius, als que sempre podrà accedir la població de Llívia.

En cap cas es podrà impedir, durant la seva vigència, l’ús de les sales per part de
l’Ajuntament quan s’estimi necessari. En aquests supòsits la part cessionària deixarà les
sales necessàries a disposició de l’Ajuntament de tal forma que aquest pugui utilitzar-les
quan sigui necessari per activitats o actes que es puguin desenvolupar i que siguin d’interès
per al municipi de Llívia a criteri de l’Ajuntament. Per a l’efectivitat de la present previsió
bastarà amb la comunicació prèvia de l’Ajuntament amb una antelació mínima de 24 hores.

Si les sales sobre les que ses cedeix l’ús no es destinen a l’ús previst o deixen d’ésser-hi
destinades seran automàticament recuperades per l’Ajuntament.

En tot cas, es fa constar expressament el reconeixement explícit i mutu conforme al qual el
cessionari no resta relació de dependència respecte de l'Ajuntament als efectes de cap tipus
de responsabilitat.

Segon. Aquest acord s’ha de notificar a Club Tip Top (Eugènia Viader Kelly i Miros Stano) )
i al Club Optium Fitness ( Frank Vial).

Tercer. Demanar la redacció de la documentació adient per les reformes que s’han de fer
per habilitar una sala plivalent al poliesportiu i, si cal, sol·licitar una pròrroga en el
finançament del POUOSC.

Quart. Facultar l’Alcalde per a donar compliment al present acord.

9è. NOUS PREUS PRESTACIÓ SERVEIS SOREA
S’informa de l’escrit presentat per Sorea (RE 2356/2010) com a concessionària del servei de
subministrament d’aigua, pel qual es demana l’autorització de l’Ajuntament en relació al nou
quadre de preus per l’any 2011 fent constar que és el mateix que van presentar per l’any
2010 pels serveis d’instal·lació d’escomeses, comptadors i represes del subministrament.

Vist el que preveu el Plec de condicions de la concessió aprovada.

L’Alcalde explica que bàsicament els motius de la proposta són complir amb els
requeriments del Codi Tècnic de l’Edificació. El regidor Marc Torrent diu que estan d’acord
en els comptadors que s’han d’instal·lar, però que en canvi no veuen bé els preus que
s’apliquen per l’escomesa.

Per l'anterior, vist que no hi ha acord inicial, un cop deliberat l'assumpte, es procedeix a la
votació de la proposta d’acord presentada. De la votació s'obté el següent resultat: Josep
Pous i Rodríguez, Àngel Parramon i Serra, Tomàs Isern i Aleix, Alfons Cosp i Bertran,
Francesc de Montellà i Vilardell i Josep Ramon Rotllant García voten a favor de la proposta;
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Sílvia Orriols i Palmero, Marc Torrent i Palou i Juan Formentí i Blanquer s’abstenen pels
motius indicats; així el resultat definitiu és de 6 vots a favor i 3 vots en contra, per la qual
cosa s'acorda per majoria absoluta del nombre legal de membres, el següent:

Primer. Aprovar i autoritzar a SOREA l’aplicació dels preus de referència proposats, a partir
d’aquesta data, i que concretament són els següents amb l’IVA inclós:

Concepte Import €
Escomesa amb comptador de Ø 13 mm. 653,46
Instal·lació comptador de Ø 13 mm. 217,33
Reanudació del subministrament 51,20

Segon. Comunicar aquest acord a SOREA.

10è. INFORMES I PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DELS REGIDORS

10.1. Arrendament ús estàncies de l’antiga caserna al Departament d’Educació per aules de
l’escola de Llívia
L’Alcalde informa que està esperant el resultat de les negociacions que es mantenen amb el
Departament d’Educació per la construcció de la nova escola de Llívia. Per això el tema del
lloguer de les aules actuals de la caserna queda de moment pendent a l’espera de la
resolució que es doni definitivament a les noves escoles.

10.2. Inici tràmits per obtenir conveni per la guarderia municipal
S’explica que l’Ajuntament es posarà en contacte amb el Departament d’educació a Girona
per tal d’obtenir informació dels requisits i tràmits necessaris per conveniar el funcionament
de la guarderia municipal de Llívia de tal forma que quedi inclosa dins la xarxa finançada
públicament per la Generalitat de Catalunya.

La regidora Sílvia Orriols demana en aquest punt pels canvis en els horaris de la guarderia
segons el que es va parlar en el darrer Ple. L’Alcalde diu que ho va parlar amb el personal i
que van manifestar que era més convenient mantenir el mateix horari de les escoles i que li
van fer veure que era millor així.

10.3. Encàrrec auditoria
L’Alcalde diu que es vol encarregar una auditoria comptable dels comptes de l’Ajuntament
per a la tranquil·litat de tothom. S’iniciarà demanant pressupostos de distintes empreses
d’auditors que ho puguin fer i a la seva vista es procedirà a la seva contractació i encàrrec
formal.

Els assistents manifesten el seu acord amb la proposta.

11è. TORN OBERT DE PARAULES
Seguidament l’Alcalde declara iniciat el torn obert de paraules i es fan les següents
intervencions:
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- El regidor Marc Torrent, diu que seria convenient establir uns criteris genèrics que orientin a
l’hora d’establir les fiances que s’exigeixen en determinades llicències d’obres, ajq eu
considera que hi ha casos en els que els imports no són proporcionals, cosa per la qual
caldria establir una certa equitat en aquests casos, ja sigui segons carrers, possibles
elements urbans existents i afectats, metres lineals de façana, tipus d’obra, superfície a
construir, pressupost o altres de similars. També demana el llistat de les fiances demanades
durant la present legislatura.

- L’Alcalde informa de les darreres actuacions i obres d’excavació fetes al Castell, ja s’ha
obert tot el fossar i diu que és molt recomanable que la gent hi vagi per veure el que s’ha fet.

- La regidora Sílvia Orriols demana pel començament de les obres del centre termolúdic de
Llívia. L’Alcalde diu que les darreres noticies que té és que en aquests moments s’està
redactant el projecte executiu.

- El regidor Marc Torrent demana pel manteniment de l’enllumenat i serveis de l’Avinguda
Catalunya. L’Alcalde diu que es veu que han hagut problemes entre l’empresa contractista i
el Departament de Carreteres que fan que el tema estigui una mica penjat fins que no es
resolguin.

- El regidor Marc Torrent demana per l’execució de la renovació de l’enllumenat a l’empara
del darrer Pla per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local. L’Alcalde contesta que ja està
executada la major part de les inversions previstes i que en aquestes dates estan acabant.

Un cop finalitzat l'acte, el President aixeca la sessió.

I perquè així consti, estenc aquesta acta, d'ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

Vila de Llívia, 7 d’octubre de 2010

Vist i plau
L'ALCALDE, El Secretari,

Josep Pous i Rodríguez


