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ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE LA VILA DE LLÍVIA CORRESPONENT AL DIA 2 DE
NOVEMBRE DE 2010. NÚM. 8/2010

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

- Hora de començament: 22 hores i 3 minuts

- Hora d'acabament: 22 hores i 35 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. RETRE COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA
S'informa i es dóna compte dels Decrets de l'Alcaldia dictats des del dia 08-10-2010 fins el
dia 29-10-2010 (núm. 238/2010 a 259/2010). Es lliura als grups una còpia íntegra dels
Decrets esmentats.

El Ple es dóna per assabentat.

2n. APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L'EXERCICI 2009
S'informa dels Comptes Generals de l'any 2009, es dóna compte del Dictamen emès per la
Comissió Especial de Comptes en la sessió d’aqueta mateixa data. Aquests comptes i el
corresponent dictamen s’exposen al públic mitjançant una publicació al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, al BOP de Girona i a la web municipal.
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La regidora Sílvia Orriols diu que començarà per les despeses. No està d’acord amb
determinades despeses fetes i que li crida l’atenció que en la partida 4-210 de conservació i
reparació d'infraestructures i serveis s’ha gastat més del que estava previst i que molta part
d’aquesta despesa es correspon amb el manteniment de l’enllumenat públic quan es va dir
que amb les darreres inversions fetes en l’enllumenat aquesta partida havia de baixar.
L’Alcalde diu que està d’acord amb aquesta observació i que ara s’acabarà la segona
actuació en l’enllumenat i que s’haurà de fer un seguiment d’aquesta despesa.
La mateixa regidora diu que, en relació a la partida 7-226 de promoció turística ordinària i
insercions publicitàries i difusió, també la troba excessiva la despesa encara que s’hagi
baixat. L’Alcalde explica que són insercions en revistes d’àmbit comarcal i es tracta
d’empreses d’aquí i que, a part de la seva gran difusió donen vida a la comarca ja que també
hi treballa gent d’aquí i a més es tracta de les revistes més llegides pels nombrosos visitants
i turistes que venen a la comarca.
Sílvia Orriols també diu que, en relació a la partida 4-479 de subvencions a entitats i
realització activitats a Llívia, troba igualment excessives les despeses. L’Alcalde diu que
considera que són coses que s’han de fer i que pot parlar del motocròs que s’ha hagut de fer
perquè la prova de Llívia ja figurava al calendari oficial de competició i era difícil fer-lo enrere.
Afegeix que per l’any vinent s’hauria de deixat parlat i tractat ja que vindran eleccions locals.
La regidora, en relació a la partida 4-622 insisteix en que considera que el preu satisfet per la
compra de la caserna és molt elevat i en relació a la partida 4-627 diu que no s’ha fet molta
cosa.

En relació als ingressos, Sílvia Orriols diu que en general els imposts han una mica més de
recaptació de la prevista, però en canvi no ha estat així en la recaptació per l’Impost de
construccions i obres, ja que es van fer previsions pel tema del golf que no s’han complert i
afegeix que des del seu grup ja van dir a l’hora d’aprovar el pressupost que aquesta previsió
era massa optimista.
En relació als ingressos previstos pel PUOSC, diu que no es va ingressar res. L’Alcalde diu
que els ingressos previstos han arribat efectivament durant el present any 2010 amb motiu
de l’adquisició de la caserna.
La regidora també diu que també van trobar massa optimista la previsió per les HPP i que
tampoc es va fer durant 2009. L’alcalde diu que ara mateix sembla que ja tira endavant
aquest tema.

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 s’abstenen pels motius exposats;
així el resultat definitiu és de 6 vots a favor i 3 abstencions, per la qual cosa s'acorda per
majoria del nombre legal de membres, el següent:

Primer. Aprovar els Comptes Generals de l'Ajuntament de Llívia de l'any 2009 que també
inclouen els del Patronat del Museu Municipal de Llívia, així com les respectives memòries
redactades, tot d’acord amb les dades que figuren al Dictamen de la Comissió Especial de
Comptes del dia 02-11-2010.
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Condicionar l'efectivitat d'aquest acord al fet que finalitzi l'exposició pública i no es presenti
cap al·legació ni cap observació. En cas contrari, les que es presentin s'hauran d'analitzar i
resoldre per aquest Ple.

Segon. Trametre una còpia de l’expedient administratiu i dels comptes resultants a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya quan estigui ultimat l’expedient..

3r. CORRECCIÓ D’OMISSIÓ i NOVA VERIFICACIÓ EN EL TEXT REFÓS V (setembre
2010) DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PICC RELATIVA AL SOLAR DELS CARRERS
FREDERIC BERNADES, TROC I CANÀ, DE LLÍVIA
Aquesta modificació puntual del PICC va ser aprovada definitivament per acord de la
Comissió territorial d’Urbanisme del dia 28-07-2004 supeditant-ne la seva publicació en el
DOGC a la presentació d’un Text Refós.

Per mitjà de l’acord 3r dels adoptats pel Ple en la 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 (expedient administratiu d’urbanisme núm. 15/2000). La
Comissió d'Urbanisme de Girona, en la seva sessió del dia 30-5-2007 no va donar
conformitat a aquest text refós IV, i va reclamar 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 van redactar 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. Aquest TR V de la modificació puntual va ser
degudament verificat per acord del Ple del dia 07-10-2010.

Comunicat aquest acord a la resta de propietat afectada han proposat a l’Ajuntament la
introducció d’una especificació suficient per salvaguardar els seus drets davant possibles
interpretacions i assegurar així el compliment dels motius inspiradors de la present
modificació des d’un bon principi. Així ara els serveis tècnics municipals han introduït, en el
seu apartat 5 (normativa específica) concretament al final del punt 1 de l’article 154’ la
següent especificació: “A tots els efectes la parcel.la 6B’ resultant d’aquesta modificació es
considerarà preexistent.”.

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

Primer. Verificar el text refós V (setembre/2010) redactat pels serveis tècnics municipals, que
inclou la especificació abans referida, en relació a la present modificació puntual del Pla
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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 en aquest acord i un certificat del present
acord a la titularitat dels terrenys privats afectats, per tal que puguin atorgar la seva
conformitat expressa.

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.

4t. SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL PER A ELECCIONS AUTONÒMIQUES
DEL DIA 28-11-2010
Vista que han estat convocades les Eleccions Autonòmiques per al proper dia 28-11-2010,
procedeix donar compliment al que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General en relació al sorteig dels membres que hauran d'integrar la
única Mesa Electoral que s'ha de constituir al municipi de Llívia.

Es fa el sorteig de forma pública prèvies les formalitats pertinents, i s’obté el següent resultat:

MUNICIPI DE LLÍVIA. DISTRICTE 01, SECCIÓ 001, MESA 1

TITULARS:
Càrrec i nom

President: MANUEL MOLES MILIAN
1r vocal: CARMEN PONS CAMPA
2n vocal: MARIA EMILIA HIJOSA ORTEGA

SUPLENTS:
Càrrec i nom

1r del President: ALBERT MONTELLA DE VILARDELL
2n del President: MARTA MEYA POSADAS
1r del 1r vocal: LLUIS DELCOR SERRA
2n del 1r vocal: FRANCISCO JAVIER GARCIA MARRUGAT
1r del 2n vocal: FRANCISCA AMPA PALMERO OLIVER
2n del 2n vocal: SERGIO SEPULVEDA LUCHA
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S’acorda per unanimitat dels membres el següent:

Primer. Donar per vàlid el resultat del sorteig efectuat i comunicar-lo a la Junta Electoral de
Puigcerdà.

5è. PETICIÓ DE CANVI DE NAU ADJUDICADA GRAN NÚM. 5 PER UNA DE PETITA
Es dóna lectura a l’escrit (RE 2512/2010) presentat per Centre de Jardineria 2009 SC (abans
Centre Jardineria Llívia Green CB), en el que es comunica que, com a adjudicataris de la
nau de les grans núm. 5, van procedir des de la seva adjudicació a demanar el seu
finançament en l’entitat financera (Caixa de Girona) per poder fer front al pagament i procedir
a l'escriptura pública, però després de mesos d'espera, lis han comunicat que no és possible
el finançament amb les condicions inicialment tramitades. Per això, degut a la crisi d’aquests
darrers temps i la manca de finançament per la nau inicialment adjudicada proposen el seu
canvi per una de les petites que no tenen adjudicatari, ja que l'entitat financera els ha
assegurat el finançament sense cap problema per una nau de les petites, ja que com a petits
empresaris del municipi segueixen interessats en poder disposar d'una nau taller per a les
activitats pròpies de la seva empresa.

Els membres manifesten el seu acord amb la proposta feta i posen de manifest la necessitat
de que totes les naus estiguin definitivament adjudicades amb la màxima celeritat possible.

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

Primer. Acceptar la proposta presentada i en la seva virtut substituir l’adjudicació feta de la
nau gran núm. 5 per una de les petites. Atenent a l’interès municipal en adjudicar totes les
naus, la nau petita concreta que s’assigni serà determinada per aquest Ple quan estiguin
més avançats els tràmits per a l’adjudicació negociada de les que quedin pendents.

Segon. Aquest acord s’ha de comunicar a la sol·licitant.

6è. CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA COM A ENGINYERIA
MUNICIPAL PER INFORMES I ASSESSORAMENT EN TEMES D’ACTIVITATS,
D’ESTABLIMENTS I ELS PROPIS D’ENGINYERIA
S’explica que el contracte actual aprovat per acord 9è. del Ple adoptat en la sessió del dia 22
de desembre de 2006 com a enginyer amb l’enginyeria del Sr. Josep Cordomí i Lladó
finalitza el proper dia 31-12-2010.

Aquesta funció és molt important per poder desenvolupar amb normalitat, entre d’altres, les
competències municipals relatives a les activitats i els establiments de Llívia, tant els innocus
com els afectats per la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats i per la
normativa de prevenció d’incendis i per la resta de normativa inclosa també la de seguretat.

En especial es tracta de tenir garantides el que són les funcions específiques dels enginyers
industrials i tècnics .
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Queda clara la inconveniència d’ampliar de forma permanent els mitjans materials i
personals amb els que compta l’Ajuntament per cobrir les necessitats esmentades.

Concretament es considera adient disposar dels serveis d’una enginyeria industrial i tècnica
sota les condicions següents:

"1a. OBJECTE
1.1 L’enginyeria industrial i tècnica (en endavant l’enginyer) assumeix davant
l’Ajuntament de Llívia, les funcions i actuacions pròpies dels serveis tècnics
municipals que siguin competència dels enginyers industrials i tècnics. Això inclou,
entre d’altres i a nivell purament enunciatiu les següents tasques :

- Informes i assessorament relatius als establiments per activitats i/o instal·lacions
incloses als annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les
activitats (o normativa posterior que la substitueixi o desenvolupi), i també les
excloses dels esmentats annexos que precisin de intervenció municipal.

- Seguiment i inspecció quan sigui necessari dels anteriors.

- Assessorament en temes energètics i d’instal·lacions per als serveis municipals.

- Altres temes relatius a les competències o serveis municipals que precisin
d’assessorament o informes en les matèries pròpies dels coneixements dels
enginyers industrials i tècnics.

1.2 Les referides actuacions seran les suficients com per què l’Ajuntament pugui
exercir les seves competències sense dilacions indegudes i en règim de suficiència i
normalitat. Això inclou totes les actuacions, informes ja siguin escrits o verbals,
seguiments, inspeccions i visites que siguin necessàries per a tal finalitat.

1.3 En tot cas farà una visita setmanal tots els dilluns a partir de les 8 hores en
l’Ajuntament per tal d’atendre les consultes que pugui haver i rebre els encàrrecs
adients per part de l’Ajuntament. El règim concret d’aquestes visites serà degudament
fixat per l’Ajuntament.

1.4 L’enginyer actuarà, complint les seves funcions, en coordinació amb la resta de
Serveis Tècnics Municipals.

1.5 L’enginyer serà directament responsable del compliment de la legislació vigent en
la seva professió i de les seves obligacions relacionades amb la Seguretat Social,
obligacions fiscals i també laborals.

1.6 L’enginyer haurà de respectar sota la seva responsabilitat les incompatibilitats
legals per actuar en obres particulars dintre del terme de Llívia, ja que forma part dels
Serveis Tècnics Municipals.
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2a. PREU
2.1 L’Ajuntament abonarà a l’enginyer com a contraprestació pels serveis prestats, la
quantitat de 329,00 €mensuals. Aquest preu no inclou l’IVA vigent en cada moment.
Dins d’aquest preu s’inclouen els desplaçaments adients per a desenvolupar la tasca
encomanada.

2.2 L’Ajuntament podrà abonar, prèvia justificació, les despeses menors i les altres
despeses que per raó dels serveis prestats faci per compte d’aquest Ajuntament
sempre prèvia l’autorització adient.

2.3 El preu fixat es podrà modificar per tal d’actualitzar-lo cada any de la seva
vigència d’acord amb la variació de l’índex de preus al consum oficial produït durant
l’anualitat immediatament anterior, i en tot cas caldrà l’acord exprés d’ambdues parts
per tal que aquesta variació es pugui produir efectivament.

2.4 El pagament s’efectuarà mensualment per part de l’Ajuntament prèvia presentació
al registre municipal de la corresponent factura d’acord amb els requisits que estableix
l’article 72 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

3a. DURADA
3.1 S’estableix una durada inicial d’un any.

4a. EXTINCIÓ
4.1 El contracte s’extingirà pel transcurs del termini contractual.

4.2 Seran d’aplicació les normes sobre rescissió i resolució del contracte que la
legislació vigent contempla.

5a. MODIFICACIÓ
5.1 El present contracte es podrà modificar per acord de les dues parts.

6a. DEURE DE RESERVA
6.1 Tota la informació de la que es tingui coneixement per raó d’aquest contracte serà
considerada com a confidencial per les parts contractants, i cadascuna serà
directament responsable del compliment d’aquest deure.

7a. CESSIÓ
7.1 Aquest contracte s’atorga en consideració a la persona dels contractants, per la
qual cosa no podrà ser subrogat ni cedit en cap cas.

8a. TIPUS DE CONTRACTE
8.1 La present relació contractual s’articula mitjançant aquest contracte administratiu
menor de serveis, emparat en el que disposen els articles 10, 23, 28, 95, 122.3 de la
Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.
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9a. LEGISLACIÓ APLICABLE
9.1 Per a tot allò no previst de forma expressa en aquest contracte, s’estarà al que
disposen les disposicions reguladores del règim local i de la contractació pública.

10a. TRIBUNALS COMPETENTS
10.1 En cas de conflicte, les parts es sotmetran a la jurisdicció contenciosa
administrativa.”

D’acord amb el que preveuen els articles 10, 23, 28, 95, 122.3, 140 i Disposició addicional
segona de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, es tracta d’un contracte menor
cosa per la qual s’aplica el que preveu la normativa esmentada

L’Oficina d’enginyeria Enginyeria Cerdanya SLP, de Puigcerdà, representada per l’enginyer
Josep Cordomí i Lladó, està interessada en continuar amb la prestació dels serveis referits
sota les condicions exposades, cosa per la qual s’acorda per unanimitat dels membres, el
següent:

Primer. Aprovar la referida contractació menor de serveis d’assistència, sota les condicions
transcrites, amb l’Enginyeria Cerdanya SLP, amb NIF B55055826, representada per
l’enginyer Sr. Josep Cordomí i Lladó.

Aquesta contractació iniciarà la seva vigència a partir del dia 1 de gener de 2011 i tindrà una
durada inicial d’un any.

Segon. Aplicar la despesa mensual resultant a la partida 9-227 del pressupost vigent en
cada any.

Tercer. Facultar l’Alcalde per tal de signar el contracte i els documents adients en relació a la
formalització del present acord.

7è. PETICIONS PER CELEBRACIÓ DE QUINES I QUINTOS DE NADAL 2010
Es dóna compte de l’escrit presentat per l’AMPA del Col·legi Jaume I de Llívia (RE
2533/2010), en el que es demana l'autorització municipal per a dur a terme una sessió de
Quina de Nadal el proper dia 5 de desembre de 2010 i es demana la col·laboració de
l’Ajuntament consistent en la cessió de l’ús del poliesportiu i de taules, taulons i bancs.

Davant la possibilitat que, com en anys anteriors, es presenti en l’Ajuntament alguna altra
petició similar per part d’alguna altra entitat del poble, es considera convenient facultar
l’Alcalde per resoldre amb la màxima celeritat possible.

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

Primer. Autoritzar l’ús de les instal·lacions del poliesportiu de Llívia per tal que l’AMPA puguin
dur a terme la tradicional Quina de Nadal en la data sol·licitada.
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Caldrà que l’entitat es posi en contacte amb l’Ajuntament per ultimar els detalls i els
preparatius adients amb suficient antelació al poliesportiu.

Segon. Es recorda a l’AMPA que caldrà complir el que estableix la normativa sectorial en
matèria de jocs d’aquest tipus en la part que li sigui d’aplicació. A aquests efectes, vist que la
present autorització únicament es refereix a l’ús de la part del poliesportiu municipal,
juntament amb la comunicació del present acord es trametrà a l’AMPA, per al seu
coneixement i als efectes oportuns, una còpia dels darrers escrits rebuts (RE 2582 i
2590/2010) en aquest Ajuntament dels Serveis Territorials del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació i del Servei Territorial del Joc i d’Espectacles a Girona
respectivament, en els que es recorden les normes i els requisits que s’han de complir per
poder celebrar aquest tipus de sorteigs.

Tercer. Comunicar aquest acord a l’AMPA del Col·legi Jaume I de Llívia.

Quart. Facultar expressament l’Alcalde per resoldre en termes similars al present acord en
cas que es presenti una nova petició per celebrar actes d’aquest tipus per part d’alguna altra
entitat de Llívia.

8è. TORN OBERT DE PARAULES
Seguidament l’Alcalde declara iniciat el torn obert de paraules i no es fa cap intervenció
especial.

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, 2 de novembre de 2010

Vist i plau
L'ALCALDE, El Secretari,

Josep Pous i Rodríguez


