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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 17 DE
JUNY DE 2011. NÚM. 6/2011

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

- Hora de començament: 19 hores i 37 minuts

- Hora d'acabament: 20 hores i 15 minuts

- Membres assistents:

PRESIDENT: Sílvia Orriols i Palmero, Alcaldessa de l’Ajuntament
Marc Torrent i Palou
Joan Formenti i Blanquer
Ramon Abellanet i Meya
Marta Meya i Posadas
Juli Boada i Valls
Enric Manuel Casas i Valles
Laura Cunill i Serra

REGIDORS PRESENTS:

Ramon Prat i Costa
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. 5/2011
L'acta de l'anterior sessió del Ple de l'Ajuntament corresponent al passat dia 11 de juny de
2011, núm. 5/2011, ha estat tramesa juntament amb la convocatòria de la present sessió a
tots els membres tal i com preveu la normativa vigent.

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.

2n. FIXACIÓ DEL RÈGIM i DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
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Un cop constituït el nou Ajuntament el passat dia 11 de juny de 2011, com a conseqüència
de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 convocades pel Reial Decret 424/2011,
de 28 de març, es fa necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, d’acord
amb el que disposen els articles 46 de la Llei 7/85, 98 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 i
també 38 a) i 78.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

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

Primer. Establir el règim de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple en una sessió
bimestral. Aquesta sessió, prèvia convocatòria de l'Alcaldia, tindrà lloc el primer dimarts de
cada bimestre de l’any entre les 20 i les 22 hores.

A causa de les festes de Nadal, les sessions ordinàries que correspondran al mes de gener
podran tenir lloc el primer dimarts del mes següent.

En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió ordinària sigui inhàbil, aquesta tindrà
lloc el següent dimarts hàbil.

L'hora exacta de la sessió es determinarà per l’Alcaldia a la mateixa convocatòria tenint en
compte l’horari establert.

Excepcionalment i amb la motivació suficient, l'Alcaldia per mitjà de resolució, podrà avançar,
endarrerir o suspendre el ple ordinari que pertoqui en aquell període de sessions.

L'anterior s’entén sens perjudici de les sessions amb caràcter d'extraordinàries que es
convoquin.

3r. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Un cop constituït el nou Ajuntament el passat dia 11 de juny de 2011, com a conseqüència
de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 convocades pel Reial Decret 424/2011,
de 28 de març, es fa necessari determinar la composició de la comissió especial de
comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots els municipis, d’acord
amb el que preveuen els articles 20.1 e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, 48.1 c) i 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.

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

Primer. Establir la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament que estarà integrada
pels següents membres:

- L’Alcaldessa Sílvia Orriols Palmero com a Presidenta.
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- El regidor Ramon Abellanet i Meya, que ostentarà la presidència delegada i la
representació del seu grup quan no estigui present l’Alcaldessa.
- La regidora Laura Cunill i Serra
- El regidor Ramon Prat i Costa

4t. CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Un cop constituït el nou Ajuntament el passat dia 11 de juny de 2011, com a conseqüència
de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 convocades pel Reial Decret 424/2011,
de 28 de març, es considera convenient establir l’estructura de la nova corporació, així com
els òrgans en els quals es basarà el seu funcionament.

Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria en aquest municipi, es considera convenient la
creació de la Junta de Govern Local, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació
municipal.

Vist el que disposen al respecte s 20.1 b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local; 48.1 b), 54 i 99 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 52, 53 i 112.2 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

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

Primer. Crear la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Llívia, que estarà integrada per
l’Alcaldessa i tres regidors/es nomenats per l’Alcaldessa.

Serà atribució pròpia i intransferible de la Junta de Govern assistir a l'Alcaldessa en l'exercici
de les seves atribucions. Així mateix la Junta de Govern tindrà les atribucions que li delegui
l'Alcaldia o el Ple i les que li reconegui la legislació vigent.

Segon. Determinar que aquesta Junta haurà de celebrar sessió constitutiva, a convocatòria
de l’alcaldessa, dintre dels deu dies següents a la designació dels membres que la integren.

Tercer. Establir que la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària el segon i el quart
dilluns de cada mes, a les 19 hores. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de
Nadal, les sessions que escaigui podran tenir lloc el primer dilluns de la setmana següent si
l’Alcaldessa considera convenient i necessària la seva convocatòria. En cas que algun dia en
què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la
mateixa hora.

5è. CREACIÓ DE L’ÀREA SECTORIAL DE TREBALL DE JOVENTUT COM A ÒRGAN
COMPLEMENTARI
S'informa del que disposen els articles 48.2.f) , 49 i 60 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 i
20.1.c de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local, relatius a que l'ajuntament, en
exercici de la seva autonomia organitzativa i per acord del Ple, pot crear òrgans municipals
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complementaris, respectant en tot cas l'organització bàsica determinada per les lleis. La
creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis d'eficàcia, economia
organitzativa i participació ciutadana.

L’Alcaldessa proposa crear una Àrea sectorial de treball específica en matèria de joventut
amb l’objecte d'estudiar i de treballar o informar els assumptes i l’actuació municipal en
aquests àmbits i fer propostes concretes als òrgan amb competències resolutives que
correspongui.

El regidor Marc Torrent diu que aquesta Àrea haurà d’encarregar-se també de coordinar i
preparar la redacció del Pla Local de Joventut de Llívia ja que hi ha un grup de joves amb
molt d’interès per col·laborar.

Els assistents troben d'acord la proposta, per la qual cosa, s'acorda per unanimitat dels
membres, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, el següent:

Primer. Constituir, com a òrgan complementari d’aquest Ajuntament, l’Àrea Sectorial de
Treball de Joventut.

Aquesta Àrea s’encarregarà d’agilitar l’estudi, d’impulsar, proposar i informar als òrgans
municipals amb competències resolutòries envers l’actuació municipal en la matèria.

Segon. Els seus integrants per part de l’Ajuntament seran:

. L’Alcaldessa Sílvia Orriols Palmero que la presidirà.

. Laura Cunill i Serra, com a regidora de l’Ajuntament.

. Juli Boada i Valls, com a regidor de l’Ajuntament.

. Ramon Prat i Costa, com a regidor de l’Ajuntament.

Aquest òrgan podrà completar-se amb una representació del jovent vinculat a Llívia en
concepte de convidats

Aquesta àrea es reunirà, prèvia convocatòria, quan la Presidenta ho consideri necessari i,
atès el seu caràcter voluntari i no vinculant, no serà necessari redactar actes de les reunions
ja que bastarà amb les notes i indicacions preses en la mateixa sessió per la representació
de l’Ajuntament. Tampoc serà imprescindible l’informe de l’Àrea per tal que els òrgans amb
les competències legalment atribuïdes de l’Ajuntament puguin adoptar les resolucions
adients a la vista dels expedients tramitats.

6è. REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT A ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SÓN
COMPETÈNCIA DEL PLE

6.1. Representant al Consell Escolar del CEIP Jaume I, de Llívia
S'informa de la necessitat de nomenar un representant de l'Ajuntament al Consell Escolar
del Col·legi Públic Jaume I, de Llívia.
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L'Alcaldessa proposa que es nomeni el regidor Joan Formenti i Blanquer.

Tractat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels membres:

Primer. Nomenar el regidor Joan Formenti i Blanquer com a representant de l'Ajuntament al
Consell Escolar del Col·legi Públic Jaume I de Llívia.

Segon. Comunicar aquest acord a la Directora del centre per al seu coneixement i efectes.

6.2. Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya
S'informa de la necessitat de nomenar un representant de l'Ajuntament al Patronat Comarcal
de Turisme de la Cerdanya.

L'Alcaldessa proposa que es nomeni el regidor Juli Boada i Valls.

Tractat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels membres:

Primer. Nomenar el regidor Juli Boada i Valls com a representant de l'Ajuntament al Patronat
Comarcal de Turisme de la Cerdanya.

Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya.

6.3. Agrupació de Defensa Forestal Llívia i designació de coordinador
L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Llívia, del qual d’ajuntament és l’únic propietari
afectat, es va constituir el dia 5 de febrer del 1998.

L’article 17 dels Estatuts estableix que la renovació de càrrecs coincidirà amb la renovació
dels membres de l’Ajuntament, l’article 6 estableix que l’Assemblea General la constituirà el
Ple de l’Ajuntament i el seu article 8 estableix que serà el Ple de l’Ajuntament en funcions
d’Assemblea General l’òrgan encarregat d’elegir la composició de Junta Directiva.

Es posa de relleu la necessitat de mantenir formalment el Sr. Juli Boada Valls, actual
regidor municipal, com a coordinador d’aquesta ADF.

D’altra banda, com en les renovacions anteriors, es considera que en la Junta de l’ADF es
pot convidar la representació del Cos de Bombers Voluntaris de Llívia quan es consideri
convenient.

En conseqüència i a la vista del que s’ha exposat, el Ple d’aquest Ajuntament reunit en
funcions d’Assemblea General de l’Agrupació de Defensa Forestal Llívia, acorda per
unanimitat dels membres:

Primer. Fer constar que l’Assemblea General de l’ADF Llívia queda integrada pels membres
del Ple de l’Ajuntament. Concretament són els següents:
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PRESIDENTA: Sílvia Orriols i Palmero
VICE-PRESIDENT: Juli Boada i Valls
TRESORER: Ramon Abellanet i Meya

VOCALS: Marc Torrent i Palou
Joan Formenti i Blanquer
Ramon Abellanet i Meya
Marta Meya i Posadas
Enric Manuel Casas i Valles
Laura Cunill i Serra
Ramon Prat i Costa

Secretari: El que ho sigui de l’Ajuntament

Segon. Nomenar la Junta Directiva següent:

PRESIDENTA: Sílvia Orriols i Palmero
TRESORER: Ramon Abellanet i Meya

VOCALS: Juli Boada i Valls
Joan Formenti i Blanquer
Ramon Prat i Costa

Secretari: El que ho sigui de l’Ajuntament

Tercer. Designar com a Coordinador de l’ADF Llívia, el regidor Juli Boada Valls, que
s’encarregarà d’agilitar l'estudi, d’impulsar i d’informar als òrgans de l’ADF amb
competències resolutòries en els expedients, tràmits i actuacions que consideri adients en
relació als objectius propis de l’ADF.

Quart. Comunicar els acords anteriors al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la
Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.

6.4. Fundació Privada Tallers de Cerdanya
S’informa que cal procedir a la designació formal del representant municipal que ha de
formar part de la Junta del Patronat de la Fundació.

L'Alcaldessa proposa que es nomeni el regidor Enric Manuel Casas i Valles.

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

Primer. Designar com a representant d’aquest Ajuntament per a formar part de la Junta del
Patronat de la Fundació Privada Tallers de Cerdanya, al regidor d’aquest Ajuntament el
regidor Enric Manuel Casas i Valles.
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Segon. Comunicar aquest acord a la Fundació Privada Tallers de la Cerdanya juntament
amb la corresponent acceptació expressa del regidor designat.

6.5. Representant de la corporació a l’Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM)
Atès que aquest Ajuntament està adherit a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM), com a entitat municipalista dels ens locals de Catalunya amb l’objectiu de defensar
els interessos dels municipis i ésser-ne la veu representativa.

En aquests moments cal nomenar un representant de l'Ajuntament a l’Assemblea de
l’associació i es proposa que sigui el regidor Marc Torrent i Palou.

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

Primer. Designar El Sr. Marc Torrent i Palou, com a regidor municipal representant d’aquest
Ajuntament a l’Assemblea de l’ACM.

Segon. Comunicar aquest acord al Consorci a l’ACM.

6.6. Patronat de l’Organisme autònom Fundació Pública-Museu Municipal de Llívia
D’acord amb l’article 7 dels Estatuts corresponents, resulta que l’administració de la
Fundació Pública-Museu Municipal de Llívia, correspon a un Patronat integrat per la
Presidenta que serà l’Alcaldessa de la Vila de Llívia, el sots-president, que serà elegit entre
els membres del Patronat, els vocals que seran dos regidors en exercici de l’Ajuntament de
la Vila, set membres designats per l’Ajuntament d’entre aquelles persones que pels seus
estudis o activitats, siguin considerades més capacitades i estiguin vinculades més
estretament a les activitats del museu, un representant del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i un representant de la Diputació de Girona. I que el tresorer i
secretari d’actes seran designats entre les persones que formin part del Patronat.

Per altra banda l’article 17 dels mateixos estatuts preveuen que la Junta de Govern estarà
constituïda pel Regidor de cultura de l’Ajuntament de Llívia, un altre Regidor de l’Ajuntament
designat pel Patronat d’entre els que formen part d’aquest, dues persones designades pel
Patronat d’entre les que formen part del mateix, tres persones que a proposta del Patronat i
sense que formin part d’aquest puguin prestar la seva col·laboració a les tasques inherents
al Museu i també pel responsable del Museu. Actuaran de Secretari i Interventor els
mateixos que ho siguin del Patronat.

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

Primer. Designar com a membres que hauran d’integrar el Patronat de l’Organisme
autònom Fundació Pública - Museu Municipal de Llívia, els següents:

- PRESIDENTA: Sílvia Orriols i Palmero com a Alcaldessa de l’Ajuntament

- VOCALS: Enric Manuel Casas i Valles com a regidor en exercici de l’Ajuntament
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Ramon Prat i Costa com a regidor en exercici de l’Ajuntament
Josep Vinyet Estebanell com veí de Llívia designat pel Ple que a més
exercirà les funcions de Sots-President.
Marc Torrent i Palou com veí de Llívia designat pel Ple.
Juli Boada i Valls com veí de Llívia designat pel Ple.
Cristina Llombart García com a persona designada pel Ple

Segon. Sol·licitar formalment a la Diputació de Girona la designació del seu representant
que ha de formar part del Patronat. Igualment sol·licitar al Consell Comarcal de la
Cerdanya la designació del seu representant que ha de formar part del Patronat en
representació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Facultar expressament l’Alcaldessa per efectuar les consultes adients a l’efecte de
presentar en una propera sessió una proposta de les tres persones restants que ha de
designar el Ple per a formar part del Patronat.

Quart. Fer constar que quan estigui completa la designació de la resta de membres que
han d’integrar el Patronat, aquest s’haurà de constituir i al seu torn designar els membres
que hauran d’integrar la Junta de Govern.

6.7. Representant de la corporació a l’Assemblea General del Consorci LOCALRET
Vist que aquest Ajuntament està adherit al Consorci LOCALRET, Consorci local format per
les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant
el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació
de les TIC per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat del coneixement,
cal designar la persona representant d’aquest Ajuntament a l’Assemblea General.

En aquests moments cal nomenar un representant de l'Ajuntament a l’Assemblea General
del Consorci i es proposa que sigui la regidora Laura Cunill i Serra.

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

Primer. Designar la Sra. Laura Cunill i Serra, com a regidora municipal representant d’aquest
Ajuntament a l’Assemblea General del Consorci LOCALRET.

Segon. Comunicar aquest acord al Consorci LOCALRET.

7è. NOMENAMENT DE TRESORER
Un cop constituït el nou Ajuntament el passat dia 11 de juny de 2011, com a conseqüència
de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 convocades pel Reial Decret 424/2011,
de 28 de març, es fa necessari procedir al nomenament del tresorer de la corporació.

D'acord amb el que disposa l'article, 2. f del RD 1732/94 i l’article 33 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i la
disposició transitòria primera del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter
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estatal de les entitats locals de Catalunya, s'estima adient nomenar el tresorer d'entre els
membres de l'Ajuntament.

La normativa esmentada estableix que en les corporacions locals amb secretaries de classe
tercera, la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i
recaptació pot ser atribuïda a un membre de la corporació. En el present cas es té en
compte que en la plantilla de personal d’aquest Ajuntament no existeix la plaça de Tresorer/a
municipal de Fons, ni tampoc plaça d’un funcionari d’Administració General adscrita a les
funcions pròpies del càrrec. Igualment s’estima que l’exercici del càrrec no exigeix dedicació
amb caràcter primordial i permanent.

Vist el que disposa l’Ordre de 16 de juliol de 1963, del Ministeri de la Governació, sobre el
règim de dipositaries de fons no servides per funcionaris pertanyents al cos nacional.

L'Alcaldessa proposa que es nomeni el regidor Ramon Abellanet i Meya.

Tractat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels membres:

Primer. Designar Tresorer Municipal de Fons d’aquest Ajuntament i del Patronat de
l’Organisme autònom Fundació Pública-Museu Municipal de Llívia a partir d’aquesta data, el
regidor Ramon Abellanet i Meya. Tindrà al seu càrrec la responsabilitat administrativa de les
funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació.

Aquest regidor queda rellevat de l’obligació de prestar fiança ja que s’estableix que la resta
de regidors que voten a favor el present acord seran responsables solidàriament del resultat
de la gestió.

Segon. Queda facultat el tresorer nomenat per a la gestió dels comptes bancaris de
l’Ajuntament i autoritzar per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà sempre
necessària juntament amb la de l’alcaldessa i la del secretari interventor.

Es donaran les instruccions oportunes als bancs i caixes en els quals l'Ajuntament té fons
per tal que procedeixin al canvi de les signatures en relació als nous càrrecs derivats de les
darreres eleccions municipals.

8è. RATIFICACIÓ PERSONAL EVENTUAL D’ASSESSORA DE L’ACTUALITZACIÓ I
REOBERTURA DEL MUSEU I COORDINADORA DEL FESTIVAL
S’informa que amb motiu de la constitució de la nova corporació municipal resultant de les
darreres eleccions municipals, cal ratificar o confirmar la persona que ocupa la plaça de
l’assessoria especial per guiar la reobertura i el projecte museogràfic del Museu de Llívia
amb motiu de la prompta reobertura al públic. D’altra banda també s’han de replantejar o
adaptar els estatuts i la resta de normes de funcionament i de règim interior del Patronat a
les noves directrius legals i a les actuals tècniques museístiques.

També s’ha de tenir present la important tasca de col·laboració en l’organització i execució
del Festival de Música de Llívia.
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Donades les característiques pròpies de les funcions que s’han de desenvolupar, es
considera que aquesta figura sigui de moment personal eventual ja que es tracta de
personal d’assessorament especial i que ha de ser de confiança, i que a més disposi d’una
titulació adient per a desenvolupar aquestes tasques que s’estimen com a mínim exigible de
les corresponents al nivell B.

Vist que per acord del Ple del dia 21 de setembre de 2006 es va nomenar per primera
vegada Cristina Llombart García, per tal de cobrir aquest lloc de treball i considerant que per
la tasca realitzada i per les seves característiques personals, nivell de coneixements i
especialització, resulta persona idònia.

Vist el que disposa la legislació vigent al respecte, i en especial els articles 9 a 15 del Decret
214/90, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals; 104 de la
Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local; 304 a 306 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril;
20.2 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la Reforma de la Funció Pública; 176
del RDL 781/86, que aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim
local, així com la resta de disposicions concordants i complementaries.

Tractat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels membres:

Primer. Ratificar com a personal eventual, per tal que continuï amb el càrrec d’assessora de
l’actualització i la reobertura del Museu, i coordinadora del Festival de Música de Llívia a
Cristina Llombart García, amb DNI 40.560.199-K, i titulació de Llicenciada en Humanitats la
qual haurà d’exercir el càrrec en règim de jornada completa i dedicació exclusiva.

Segon. Aquest nomenament durarà i per tant tindrà vigència mentre la corporació no disposi
lliurement el seu cessament. En tot cas cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva
l’observança de cap forma, en el moment o data en què es produeixi el cessament definitiu o
l’expiració del mandat de l’actual corporació municipal

El seu cessament no generarà, en cap cas, cap tipus d’indemnització.

Tercer. Fer constar que a aquest lloc de treball li serà d’aplicació expressa el règim legal del
personal eventual d’assessorament especial i confiança previst a les disposicions legals
abans esmentades.

Quart. Caldrà que Cristina Llombart García prengui possessió del càrrec en legal forma.

Cinquè. S’estableixen com a retribucions pròpies del càrrec la quantitat de 1.536,45 €bruts
mensuals (sou base del nivell B, els triennis corresponents, nivell de complement de destí
21, i complement específic de 69,35 €mensuals).
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Sisè. Aquest acord s’haurà de publicar en el BOP de Girona i en el DOGC en compliment del
que disposa la legislació vigent, i també s’ha de notificar directament a Cristina Llombart
García.

9è. ESTABLIMENT RÈGIM DEDICACIÓ DE L’ALCALDESSA I COMPENSACIÓ
ECONÒMICA A REBRE DE LA GENERALITAT
Un cop constituït el nou Ajuntament el passat dia 11 de juny de 2011, com a conseqüència
de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 convocades pel Reial Decret 424/2011,
de 28 de març, es fa necessari establir el règim de dedicació i retribucions de l’Alcaldessa.

Vist el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Tenint en compte també el finançament establert pel Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació
d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments per tal d’abonar les
retribucions de determinats càrrecs locals que exerceixen el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva o parcial sempre que figurin donats d'alta en el règim general de la
seguretat social i que l’Ajuntament assumeixi el pagament de les quotes empresarials
derivades. D’aquesta forma per Resolució del dia 26 d'abril de 2011 del director general
d'Administració Local es va resoldre la compensació econòmica corresponent a aquest
ajuntament per a l'exercici de 2011.

Atès que, en virtut de la normativa esmentada anteriorment, correspon al Ple la determinació
dels càrrecs que porten aparellada la dedicació exclusiva o parcial amb la determinació del
temps de dedicació efectiva i de les retribucions corresponents.

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

Primer. Establir que l'Alcaldessa, Sra. Sílvia Orriols i Palmero, exercirà el seu càrrec i
realitzarà les seves funcions en règim de dedicació parcial, concretament amb una dedicació
de mitja jornada a aquesta Corporació.

La retribució mensual serà de 1.500,00 €bruts, que es percebran en catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les
mensualitats de juny i desembre.

La percepció d’aquestes retribucions estarà sotmesa a les retencions que legalment
correspongui, i s'actualitzarà anualment amb el percentatge fixat per la llei de pressupostos
generals de l'Estat en relació a l’increment retributiu.

Segon. Comunicar el present aquest acord a la Direcció General d'Administració Local,
ratificar la baixa en el règim de la Seguretat Social l’alcalde sortint i, tramitar l’oportuna alta al
règim general de la Seguretat Social de l’Alcaldessa que ha pres possessió assumint
l’Ajuntament el pagament de les quotes empresarials que correspongui.
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Tercer. Ordenar la publicació del present acord al BOP de Girona i al Tauler d’anuncis de la
Corporació.

10è. INDEMNITZACIONS MEMBRES DE L’AJUNTAMENT
Un cop constituït el nou Ajuntament el passat dia 11 de juny de 2011, com a conseqüència
de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 convocades pel Reial Decret 424/2011,
de 28 de març, es fa necessari establir el règim d’assistències i d’indemnitzacions per raó de
servei als membres de la corporació.

Vist el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Atès que la Llei de Bases de Règim Local estableix que els membres de les Corporacions
locals percebran una compensació econòmica per l’assistència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de l’Ajuntament en la quantia establerta pel Ple de l’Ajuntament.

Atès que es considera adient que els regidors municipals rebin unes indemnitzacions per
l’exercici dels seus càrrecs i de les tasques públiques que han de dur a terme.

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

Primer. Aprovar la següent proposta d’indemnitzacions a partir de la present data de l’any
2011 per l’exercici dels càrrecs electes d’aquest Ajuntament i de les tasques públiques que
han de dur a terme:

- Regidors amb funcions expressament i legalment delegades de l’alcaldia relatives a
àrees sectorials d’actuació municipal per implicar una especial i més intensa
dedicació: 408,16€mensuals bruts.

Segon. Aquells membres de la Corporació local que no tinguin cap funció expressament i
legalment delegada de l’alcaldia, rebran per l’assistència efectiva a les sessions del Ple
municipal, 53,30 €per sessió plenària. Queden exclosos d’aquesta percepció els qui tinguin
assignades indemnitzacions per desenvolupament de tasques específiques i l’Alcaldessa.

Tercer. Els membres de la Corporació seran rescabalats, independentment del que
s’estableix en els apartats anteriors del present acord, per les despeses efectivament
produïdes i acreditades en el desenvolupament de les seves tasques públiques municipals,
d’acord amb el règim general establert pel personal de l’Ajuntament en les bases del
pressupost anual de l’Ajuntament.

Quart. Fer constar que per als anys posteriors s’incrementaran aquestes mateixes
retribucions en el mateix percentatge general que sigui incrementada la retribució del
personal al servei de l’administració local d’acord amb la normativa vigent en cada moment.
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Cinquè. Publicar íntegrament la part resolutiva del present acord al BOP de Girona i al
Tauler d’anuncis municipal.

10è. TORN OBERT DE PARAULES
Seguidament l’Alcaldessa declara iniciat el torn obert de paraules i no es fa cap intervenció
especial.

Un cop finalitzat l'acte, l’Alcaldessa aixeca la sessió.

I perquè així consti, estenc aquesta acta, d'ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa.

Vila de Llívia, 17 de juny de 2011

Vist i plau
L'ALCALDESSA, El Secretari,

Sílvia Orriols i Palmero


