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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 13 DE
SETEMBRE DE 2011. NÚM. 8/2011

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

- Hora de començament: 21 hores i 40 minuts

- Hora d'acabament: 23 hores i 59 minuts

- Membres assistents:

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

REGIDORS PRESENTS:

Ramon Prat i Costa
REGIDORS ABSENTS: Marta Meya i Posadas que ha excusat la seva absència

- 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, la Presidenta 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:

Com a qüestió prèvia, l’Alcaldessa informa que la present sessió es correspon amb la sessió
ordinària que s’hauria d’haver fet el proppassat dimarts dia 06-09-2011 com a primer dimarts
del present bimestre però que ha estat aplaçada per motiu de tenir enllestits expedients que
s’han de resoldre pel Ple en aquest moment.

Els assistents mostren la seva conformitat amb el que ha quedat exposat.

1r. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 7/2011
L'acta de l'anterior sessió del Ple de l'Ajuntament corresponent al passat dia 12-07-2011,
núm. 7/2011, 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 assistents:
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Primer. Aprovar l'acta de referència i ordenar la seva transcripció al corresponent llibre
d'actes.

2n. RETRE COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA
S'informa i es dóna compte dels Decrets de l'Alcaldia dictats des del dia 11-07-2011 fins el
dia 09-09-2011 (núm. 153/2011 a 188/2011). Es lliura als grups una còpia íntegra dels
Decrets esmentats.

El Ple es dóna per assabentat.

3r. RETRE COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S'informa i es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en la seva
sessió núm. 3/2011, del dia 25-07-2011, que ha estat tramesa juntament amb la
convocatòria de la present sessió a tots els regidors.

El Ple es dóna per assabentat.

4è. DELEGACIÓ EN ALCALDESSA FACULTATS PER APROVAR LA SOL·LICITUD,
ACCEPTACIÓ i JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS I AJUTS I PER FORMALITZAR-LES
QUAN ES REQUEREIXI L’ACORD DEL PLE
Ateses les diferents convocatòries d’ajuts i subvencions de diferents administracions i
entitats que estableixen terminis peremptoris per tal de formalitzar les corresponents
sol·licituds per part dels possibles beneficiaris i que en molts casos es requereix l’acord del
Ple municipal per tal de poder concórrer a les convocatòries.

Veient que el règim establert per a les sessions ordinàries d’aquest Ple pot dificultar l’adopció
dels acords dins dels terminis establerts a les convocatòries, es considera adient, per motius
d’agilitat i d’eficàcia, facultar l’Alcaldessa per tal d’aprovar les peticions i per desenvolupar els
tràmits adients per a la seva efectiva formalització, si escau acceptació i també per tal
d’aprovar i presentar les respectives justificacions.

Vist el que disposen els articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local; 52.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 51 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 assistents, cosa que suposa la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, el següent:

Primer. Delegar en favor de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Llívia les competències
corresponents al Ple municipal relatives a la sol·licitud, acceptació i justificació d’ajuts i
subvencions d'organismes, institucions i entitats públiques o privades, quan les normes de la
respectiva convocatòria atribueixin aquestes facultats al Ple municipal.
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Segon. Donat que les atribucions delegades s’han d’acceptar expressament per l’Alcaldia,
en aquest moment l’Alcaldessa dicta resolució verbal d’acceptació d’aquesta delegació.

Tercer. Aquesta delegació atorgada i acceptada s’ha de fer pública per mitjà d’un anunci
publicat al BOP de Girona, al tauler d’anuncis municipal i a la plana web d’aquest
Ajuntament.

5è. INICI TRÀMITS FORMALS PER FORMACIÓ I DESIGNACIÓ MEMBRES COMISSIÓ
ADMINISTRATIVA INTERNACIONAL DEL CANAL D’ANGOSTRINA I LLÍVIA
L’article 7 del Reglament per a l’ús de les aigües del canal d’Angustrina i Llívia estableix
expressament que una Comissió Administrativa Internacional del Canal d’Angostrina i Llívia
farà respectar els drets de les dues nacions i adoptarà les mesures d’administració o de
policia necessàries.

Per la seva banda, el Reglament núm. 8, per a la organització de la Comissió Administrativa
Internacional del Canal d’Angostrina i Llívia, estableix les normes generals de composició i
funcionament d’aquesta Comissió, i concretament els seus articles 1 a 6 determinen tant el
membres que l’han d’integrar, com el seu nomenament, substitució, suplència i renovació.

Per això, donat que hi ha temes que requereixen ser tractats en aquesta Comissió
Internacional, procedeix iniciar els tràmits per a la designació de les persones que l’han
d’integrar de tal forma que pugui constituir-se com més aviat millor per tractar els assumptes
pendents i els que puguin sorgir.

Pel que fa a la part espanyola, els articles 3 i 5 del Reglament regulador d’aquesta Comissió,
preveuen que dos dels seus representants seran elegits pel usuaris espanyols d’acord amb
el sistema d’elecció fixat pel Governador de Girona (actualment Subdelegat del Govern). En
aquest sentit l’Alcaldessa diu que cal convocar una reunió amb els usuaris de la part
espanyola del rec per tal d’elevar al Subdelegat del Govern a Girona una proposta de
nomenament d’aquestes persones.

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

Primer. Iniciar els tràmits adients per a la designació de les dues persones usuàries de la
part espanyola del canal que hauran de formar part, juntament amb l’Alcaldessa de Llívia, de
la representació espanyola en la Comissió Administrativa Internacional del Canal
d’Angostrina i Llívia. Igualment caldrà designar pel mateix procediment dues persones
suplents en cas d’absència dels titulars inicials.

Segon. Encarregar el regidor municipal Marc Torrent per tal d’organitzar la reunió abans
esmentada amb els usuaris per tal d’obtenir una proposta de nomenament que l’Ajuntament
s’encarregarà d’elevar al Subdelegat del Govern a Girona.

Tercer. Comunicar aquest acord al Subdelegat del Govern a Girona als efectes d’informació
dels tràmits iniciats per aquest Ajuntament i consulta respecte del procediment apuntat per
formalitzar la designació dels dos representants de la part espanyola.
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Quart. Facultar l’Alcaldessa per tal de tramitar aquest acord i instar la constitució d’aquesta
Comissió.

6è. APROVACIÓ PLA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL NEUCAT
Aquest Ajuntament té degudament redactat el Manual d’Actuació per a Nevades (NEUCAT)
com a Pla d’emergència d’aquest municipi i ja tramès a la Direcció General de Protecció Civil
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per tal que procedeixi a la seva
homologació i informe favorable.

La redacció d’aquest Pla compta amb el finançament del Departament d’Interior de la
Generalitat per mitjà de la subvenció concedida per Resolució IRP/3980/2010, de 9 de
desembre, d'atorgament de subvencions adreçades a ens locals per a l'adquisició
d'equipament per a la creació d'infraestructures bàsiques de protecció civil i per a
l'elaboració, la revisió i la implantació de plans de protecció civil (DOGC núm. 5777, de
17/12/2010).

Per tant correspon ara seguir amb la tramitació de l’aprovació del Pla d'acord amb les
previsions de l'article 18.4 en relació amb l'article 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya, i també justificar en deguda forma la subvenció atorgada per tal
de poder rebre l’import subvencionat.

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

Primer. Aprovar el Pla de Protecció Civil per a emergències de nevades (NEUCAT), integrat
pel manual d'actuació per a nevades, els annexos generals (mitjans i recursos, directori
telefònic i cartografia bàsica) i el programa d'implantació i manteniment del Pla.

Segon. Aprovar la factura núm. 19/2011 de Socarrel SLL per import de 1.416,00 €,
corresponent a l'elaboració d’aquest Pla de protecció civil per a emergències de nevades
(NEUCAT).

Tercer. Sotmetre el Pla aprovat a informació pública durant el termini de trenta dies,
comptats a partir el dia següent al de la darrera data de la publicació d'aquest anunci al
tauler d'anuncis de la corporació, al BOP de Girona i al DOGC, als efectes d'examen, i de
presentació de reclamacions i/o al·legacions per part dels interessats.

Es fa constar que en cas que transcorri aquest termini sense que es presenti cap reclamació,
aquest acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu de forma automàtica sense
necessitat d’ulterior aprovació expressa per part d’aquest Ajuntament.

Quart. Justificar la inversió efectuada en l’expedient de subvenció amb la tramesa a la
Direcció General de Protecció Civil d’aquest acord juntament amb la factura i la
documentació del Pla, tot indicant que el Pla signat digitalment ha estat tramès a la Comissió
de Protecció Civil de Catalunya per tal d’obtenir la seva homologació.
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7è. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’AUTOTAXI NÚM. 3 DE LLÍVIA
Per acord del Ple adoptat en sessió del dia 24 de març de 2011 es va aprovar inicialment el
Plec de clàusules administratives particulars per l’adjudicació mitjançant concurs de la
llicència municipal d’autotaxi núm. 3 de Llívia per a un vehicle fins a un màxim de 9 places
inclosa la del conductor, amb convocatòria simultània del corresponent concurs públic que
es va publicar al BOP de Girona BOP núm. 91, de 12-05-2011, a la plana web municipal i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Dins del termini d’exposició pública del Plec es van presentar els següents escrits
d’al·legacions:

- Federació Catalana del Taxi (RE 1106/2011).
- Antonio Muñoz Belzunces (RE 1130/2011).

En conseqüència per Decret de l'Alcaldia núm. 141/2011, del dia 16 de juny de 2011, es va
ordenar la suspensió del procediment convocat fins a la resolució de les al·legacions
presentades per part de l'òrgan municipal competent.

Vist l’informe jurídic de lletrat que obra en l’expedient en el que en conclusió s’informa el
següent:

- Al·legació del Sr. Antonio Muñoz Belzunces en la que bàsicament es demana
l'anul·lació del present procediment i que li sigui adjudicada al seu favor la llicència en
virtut del procediment anterior que es va deixar sense efecte per acord del Ple del dia
20-10-2009 en ser l'únic que es va presentar. En aquest cas cal indicar que aquest
darrer acord del Ple ha esdevingut ferm, i per tant no es pot recórrer ni tant sols
indirectament per tractar-se d'un acte administratiu i no d'una disposició. Per tant les
referències de l’al·legant al procediment anterior no es poden estimar, doncs com bé
manifesta i reconeix, se li va notificar l'acord de 20-10-2009 que deixava sense efecte
l'anterior procediment. Contra dit acord, no consta que l'al·legant interposés cap
recurs ni de reposició ni tampoc contenciós, i per tant aquell acord ha esdevingut
acceptat i consentit.

- Al·legació de la Federació Catalana del Taxi en la que bàsicament es fan
determinades referències a la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i també en relació a
algunes clàusules del Plec. Entre d'altres qüestions que planteja l'al·legació, es
manifesta l’incompliment del que estableix l'article 6 de la referida Llei que, en
definitiva, estableix la necessitat que en la convocatòria i amb caràcter previ al
concurs públic, es justifiquin de manera motivada les necessitats de la creació de la
nova llicència en el municipi; justificació de l'oferta i la demanda efectives, de l’equilibri
econòmic, etc... Es conclou que aquesta al·legació, amb suport a la llei, manifesta la
manca d'una memòria complerta d'estudi i anàlisi, que justifiqui l'acte administratiu.
Aquesta memòria a més, haurà de servir per constatar, en cas en revisió
jurisdiccional, que no s'ha infringit l'article 9.3 de la Constitució que prohibeix la
interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.
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No es comparteixen les altres manifestacions d’aquesta al·legació relatives a
l'incompliment normatiu de determinades clàusules del plec.

Igualment cal considerar que l'article 5 de la referida Llei del taxi estableix que l’atorgament
de les llicències de taxi es regeix per la pròpia Llei i per les normes que la desenvolupin. Els
serveis urbans es regulen, a més, en allò que hi sigui aplicable, per les ordenances que
aprovi l'ens local competent. Al respecte cal dir que aquest Ajuntament no disposa de
l’esmentada ordenança o reglament, i que els assistents consideren que la creació de noves
llicències a Llívia ha d'anar precedida i avalada pels estudis que justifiquin la seva necessitat
i també per la regulació d’aquests serveis urbans.

Per l’anterior s’estima adient que a més de la memòria esmentada es redacti i s’aprovi
l’ordenança o el reglament que, en conjunt, prevegin i regulin les reals i actuals necessitats
del municipi al respecte, optimitzant i garantint la utilitat de les dues que actualment ja
existeixen a Llívia i determinant així la necessitat i conveniència d'augmentar el número de
llicències de taxi existent, fixant també qüestions de mobilitat, de parades, de serveis, etc...
tot en el marc de la Llei i sense perjudici del seu possible futur desenvolupament
reglamentari.

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

Primer. Desestimar pels motius indicats a la part expositiva del present acord, la sol·licitud
del Sr. Antonio Muñoz Belzunces en la que demana ser adjudicatari directe de la llicència en
base a la primera convocatòria que es va deixar sense efecte per l’acord del Ple del dia 20-
10-2009.

Segon. Estimar parcialment pels motius indicats a la part expositiva del present acord, les
al·legacions de la Federació Catalana del Taxi i en a seva virtut deixar la convocatòria sense
efecte.

Caldrà retornar les fiances dipositades al Sr. Antonio Muñoz Belzunces i al Sr. Juan
Humberto Appella que han presentat sol·licitud de participació en aquest procediment,.

Caldrà redactar i tramitar tant la memòria com el reglament abans referits, a l’efecte de poder
valorar i regular la possibilitat d’una nova convocatòria sempre que en resulti necessària la
dotació de la tercera llicència, sigui o no estacional, així com la compaginació amb el
transport de turisme rural en quant a qüestions de mobilitat (parades, llocs de recollida, etc...)
i resta de serveis urbans.

Tercer. Aquest acord s’ha de comunicar al Sr. Antonio Muñoz Belzunces i a la Federació
Catalana del Taxi com a parts que han presentat al·legacions al present procediment.
Igualment s’ha de notificar al Sr. Juan Humberto Appella interessat en l’expedient que ha
presentat també la seva sol·licitud de participació.

8è. DUES FESTES LOCALS PER L’ANY 2012
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Vist el que disposa l’article 2 de l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d'abril, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals per a 2012, procedeix fer la proposta de les dues festes
locals de Llívia per a l’esmentat exercici. També s’informa de l’escrit del Departament de
Treball (RE 1119/2011) en el que s’informa de l’Ordre.

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

Primer. Proposar al Departament de Treball les dues festes locals per a l’any 2011,
retribuïdes i no recuperables, següents :

- Municipi de Llívia: 16 d’abril i 28 de maig de 2012.

Segon. Comunicar aquest acord a la Delegació Territorial del Departament de Treball a
Girona.

9è. RATIFICACIÓ APROVACIÓ SOL·LICITUD DE L’AJUT PER IMPLANTACIÓ DEL
SERVEI LOCAL D’ORIENTACIÓ FAMILIAR
S’informa de la sol·licitud feta a la Diputació de Girona per tal implementar a Llívia el Servei
Local d’Orientació Familiar d’acord amb les dades que consten al respectiu expedient, ja que
el termini per fer la petició va finalitzar el proppassat dia 20-08-2011.

Es tracta d’un servei preventiu que s’adreça a totes les famílies del municipi per tal d’orientar
i assessorar els pares i les mares, creant un espai de debat i reflexió entorn de l’educació i
els nous reptes. El servei constarà dels tres següents espais d’atenció:

- Escola de pares i mares: informació i suport sobre qüestions educatives.

- Espai d’atenció Individualitzada: suport a famílies per resoldre les situacions de
relació o afrontar els reptes amb què els pares i mares es trobin.

- Servei d’Atenció i Orientació Educativa Telefònica: durant les 24 hores del dia,
aquest servei s’adreçarà a totes les famílies del municipi amb infants de 0 a 18 anys
que necessitin suport educatiu.

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

Primer. Ratificar i confirmar íntegrament la sol·licitud efectuada.

10è. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS D’ENTITATS DE LLÍVIA PREVISTES AL
PRESSUPOST 2011

10.1. Subvenció Club FUTSAL Llívia per la temporada 2010-2011
Es dóna compte de la petició de referència (RE núm. 317/2011), en la que se sol·licita l’ajut
econòmic de l’Ajuntament per poder sufragar les despeses derivades de les activitats
d’interès general que l’esmentada entitat realitzarà durant la temporada 2010-2011. Es
presenta el pressupost de la temporada 2010-2011.



8

Vist que les activitats que desenvolupa són d’interès general i que redunden en benefici i
interès del municipi en general i que el pressupost municipal contempla nominativament l’ajut
que es demana, i tenint en compte el que preveu al respecte l’Ordenança reguladora de les
bases i les convocatòries de subvencions per actuacions que siguin d’interès o utilitat pública
en els àmbits cultural, esportiu, social, econòmic o humanitari del municipi de Llívia (BOP
núm. 245, de 27-12-2005).

Vist que l’esmentada entitat, d’acord amb les dades de què es disposa, està al corrent de les
obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

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

Primer. Atorgar al Club FUTSAL Llívia un ajut per import de 12.000,00 €, per tal de fer front
al dèficit originat per les seves activitats durant la temporada 2010-2011.

S’autoritza la despesa amb càrrec a la partida 3-481 del pressupost d’aquest Ajuntament i es
ratifica el lliurament de la totalitat de l’import ja avançat durant el present exercici 2011.

Segon. Fer constar que, per a la justificació de la present subvenció caldrà presentar en
aquest Ajuntament a la finalització de la present temporada, una memòria explicativa de les
activitats dutes a terme durant el període i un estat-resum dels comptes resultants
degudament aprovats i signats per part dels òrgans responsables de l’entitat. La presentació
d’aquesta documentació serà requisit indispensable per poder obtenir, si procedeix, ajuts
d’aquest tipus en posteriors temporades.

Tercer. Fer constar expressament que aquest ajut té caràcter d’extraordinari, i que per tant,
en cap cas això condicionarà l’atorgament ni la quantia d’altres subvencions per a properes
temporades o ocasions.

Quart. Comunicar aquest acord a l’entitat peticionària.

10.2. Subvenció Club Bàsquet Llívia per la temporada 2010-2011
Es dóna compte de la petició de referència (RE núm. 2301/2010), en la que se sol·licita l’ajut
econòmic de l’Ajuntament per poder sufragar les despeses derivades de les activitats
d’interès general que l’esmentada entitat realitzarà durant la temporada 2010-2011. Es
presenta el tancament de comptes de la temporada 2009-2010 i la corresponent memòria
d’activitats.

Vist que les activitats que desenvolupa són d’interès general i que redunden en benefici i
interès del municipi en general i que el pressupost municipal contempla nominativament l’ajut
que es demana, i tenint en compte el que preveu al respecte l’Ordenança reguladora de les
bases i les convocatòries de subvencions per actuacions que siguin d’interès o utilitat pública
en els àmbits cultural, esportiu, social, econòmic o humanitari del municipi de Llívia (BOP
núm. 245, de 27-12-2005).
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Vist que l’esmentada entitat, d’acord amb les dades de què es disposa, està al corrent de les
obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

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

Primer. Atorgar al Club Bàsquet Llívia un ajut per import de 12.000,00 €, per tal de fer front al
dèficit originat per les seves activitats durant la temporada 2010-2011.

S’autoritza la despesa amb càrrec a la partida 3-481 del pressupost d’aquest Ajuntament i es
ratifica el lliurament de la totalitat de l’import ja avançat durant el present exercici 2011.

Segon. Fer constar que, per a la justificació de la present subvenció caldrà presentar en
aquest Ajuntament a la finalització de la present temporada, una memòria explicativa de les
activitats dutes a terme durant el període i un estat-resum dels comptes resultants
degudament aprovats i signats per part dels òrgans responsables de l’entitat. La presentació
d’aquesta documentació serà requisit indispensable per poder obtenir, si procedeix, ajuts
d’aquest tipus en posteriors temporades.

Tercer. Fer constar expressament que aquest ajut té caràcter d’extraordinari, i que per tant,
en cap cas això condicionarà l’atorgament ni la quantia d’altres subvencions per a properes
temporades o ocasions.

Quart. Comunicar aquest acord a l’entitat peticionària.

10.3. Subvenció Club Esquí Llívia per la temporada 2010-2011
Es dóna compte de la petició de referència (RE núm. 3001/2010), en la que se sol·licita l’ajut
econòmic de l’Ajuntament per poder sufragar les despeses derivades de les activitats
d’interès general que l’esmentada entitat realitzarà durant la temporada 2010-2011.
Juntament amb la sol·licitud també es presenta, entre d’altra documentació, l’acta de la seva
Assemblea General del dia 17-07-2010 que inclou la valoració de l’anterior temporada 2009-
2010 i el seu balanç econòmic, social i esportiu, i també la previsió de pressupost i la
planificació de la present temporada 2010-2011.

Vist que les activitats que desenvolupa són d’interès general i que redunden en benefici i
interès del municipi en general i que el pressupost municipal contempla nominativament l’ajut
que es demana, i tenint en compte el que preveu al respecte l’Ordenança reguladora de les
bases i les convocatòries de subvencions per actuacions que siguin d’interès o utilitat pública
en els àmbits cultural, esportiu, social, econòmic o humanitari del municipi de Llívia (BOP
núm. 245, de 27-12-2005).

Vist que l’esmentada entitat, d’acord amb les dades de què es disposa, està al corrent de les
obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

Un cop deliberat l’assumpte s’acorda per unanimitat dels membres, el següent:
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Primer. Atorgar al Club Esquí Llívia un ajut per import de 12.000,00 €, per tal de fer front al
dèficit originat per les seves activitats durant la temporada 2010-2011.

S’autoritza la despesa amb càrrec a la partida 3-481 del pressupost d’aquest Ajuntament i es
ratifica el lliurament de la totalitat de l’import ja avançat durant el present exercici 2011.

Segon. Fer constar que, per a la justificació de la present subvenció caldrà presentar en
aquest Ajuntament a la finalització de la present temporada, una memòria explicativa de les
activitats dutes a terme durant el període i un estat-resum dels comptes resultants
degudament aprovats i signats per part dels òrgans responsables de l’entitat. La presentació
d’aquesta documentació serà requisit indispensable per poder obtenir, si procedeix, ajuts
d’aquest tipus en posteriors temporades.

Tercer. Fer constar expressament que aquest ajut té caràcter d’extraordinari, i que per tant,
en cap cas això condicionarà l’atorgament ni la quantia d’altres subvencions per a properes
temporades o ocasions.

Quart. Comunicar aquest acord a l’entitat peticionària.

10.4. . Petició d’ajut de l’AMPA curs 2010-2011
Es dóna compte de la petició de referència (RE núm. 2263/2010), en la que se sol·licita l’ajut
econòmic de l’Ajuntament per poder sufragar les despeses derivades de les activitats
d’interès general que l’esmentada entitat realitzarà durant el curs escolar 2010-2011.
S’adjunta un estat dels resultats d’activitats del curs 2009-2010 i la previsió dels mateixos del
curs 2010-2011.

Vist que les activitats que desenvolupa són d’interès general i que redunden en benefici i
interès del municipi en general i que el pressupost municipal contempla nominativament l’ajut
que es demana, i tenint en compte el que preveu al respecte l’Ordenança reguladora de les
bases i les convocatòries de subvencions per actuacions que siguin d’interès o utilitat pública
en els àmbits cultural, esportiu, social, econòmic o humanitari del municipi de Llívia (BOP
núm. 245, de 27-12-2005).

Vist que l’esmentada entitat, d’acord amb les dades de què es disposa, està al corrent de les
obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

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

Primer. Atorgar un ajut per import de 3.000,00 €, a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
de l’Escola Pública Jaume I, de Llívia, per tal de fer front al dèficit originat per les seves
activitats durant el curs escolar 2010-2011.

Aquest ajut es farà efectiu amb càrrec al pressupost de l’exercici 2011, ja que l’ajut
corresponent al curs escolar de 2009-2010 consta carregada en el exercici de 2010.
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Segon. Es faculta l’Alcaldessa per lliurar l’import de l’ajut atorgat d’acord amb les
disponibilitats de tresoreria.

Tercer. Fer constar que a la finalització del curs escolar 2010-2011 l’AMPA haurà de
presentar en aquest Ajuntament la memòria explicativa de les activitats dutes a terme durant
el curs i un estat-resum dels comptes resultants degudament aprovats i signats per part dels
òrgans responsables de l’entitat. La presentació d’aquesta documentació serà requisit
indispensable per poder obtenir, si procedeix, ajuts d’aquest tipus en posteriors cursos
escolars.

Quart. Fer constar expressament que aquest ajut té caràcter d’extraordinari, i que per tant,
en cap cas això condicionarà l’atorgament ni la quantia d’altres subvencions per a propers
exercicis o ocasions.

Cinquè. Comunicar aquest acord a l’entitat peticionària

11è. INFORMES I PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DELS REGIDORS

11.1. Actuacions per legalització de la guarderia municipal
El regidor Marc Torrent explica les actuacions que es fan a la guarderia municipal per tal que
pugui complir amb les exigències de la normativa. Aquestes actuacions s’encaminen sobre
tot a millorar aspectes puntuals de seguretat i de salubritat. Un cop acabades les obres es
podrà preparar la documentació adient per poder legalitzar el centre davant el Departament
d’Ensenyament i poder obtenir així el seu finançament anual. Igualment caldrà estudiar
l’adaptació de les taxes d’aquest servei millorat.

11.2. Fira Welcome Winter Llívia 2011
L’Alcaldessa explica la proposta de crear a Llívia la Fira Wellcome Winter, els propers dies
30 i 31 d’octubre de 2011 en la seva primera edició.

Es tracta d’una fira relativa als esports d'hivern a Llívia per promoure el gran domini d’esquí
que és la Cerdanya. Es tracta de les primeres de començament dels primers freds i d’un lloc
òptim per la nostra situació estratègica al vell mig de la comarca de la Cerdanya, entre el
Nord i el Sud, entre França i Espanya, entre el Carlit i el Cadí, entre el ColI de la Quillanne i
l’estret de Pont de Bar.

Serà una fira, un espectacle, un snow show i comptarà amb la primera cursa de la
temporada oberta a tots els clubs i també demostracions de freeriders, i la presència de totes
les estacions d’esquí de la Cerdanya, el material més punter i tot plegat acompanyat d’un
tast de la magnífica gastronomia de la vila de Llívia.

El Club Esquí Llívia s’encarregarà de la seva organització, producció i execució comptant
amb el suport i el finançament de l‘Ajuntament que aportarà fins a un màxim de 24.000,00 €,
dels que 18.000,00 €seran lliurats abans de l’esdeveniment per tal que el Club Esquí Llívia
pugui fer front a les necessàries despeses prèvies. L’Alcaldessa també diu que cal valorar
que el Cub Esquí Llívia aportarà tota la seva feina de forma totalment gratuïta i que això s’ha
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de valorar. Aquesta aportació de l’Ajuntament provindrà en la seva major part dels fons que
estaven previstos per al Concurs Hípic de la Ruta de la Cerdanya que enguany no s’ha fet.

S’informa del contingut concret de la idea i de la proposta de desenvolupament concreta ja
presentada pel Club Esquí Llívia.

Així mateix es compta amb el suport i la col·laboració del Consell Comarcal de la Cerdanya
per a dur a terme aquesta actuació.

També explica el pressupost inicialment previst i que per assolir els objectius marcats caldrà
fer una bona promoció i producció, tot tenint en compte que s’espera que tingui prou d’èxit i
que es consolidi en anys successius amb una reducció gradual de les aportacions que hagi
de fer l’Ajuntament. Igualment s’han de fer molts esforços per obtenir la màxima col·laboració
d’organismes i institucions tant públiques com privades, i recavar l’adhesió i el compromís
dels sectors interessats de Llívia.

Els membres conclouen que aquesta fira suposarà una important empenta al municipi i per a
les activitats que es desenvolupen.

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

Primer. Aprovar la proposta presentada i col·laborar aquest Ajuntament mitjançant l’aportació
d’un màxim de 24.000 €per tal que es dugui a terme la Fira Welcome Winter Llívia 2011. De
forma immediata es lliuraran 18.000,00 €, i la resta fins al màxim establert en virtut dels
comptes i resultats definitius de la fira prèvia la seva presentació i sol·licitud que haurà
d’estar signada i documentada de forma conjunta pel President i el Secretari del Club Esquí
Llívia. Els imports establerts es determinen com a màxims que en tot cas es compromet a
aportar l’Ajuntament, sense perjudici de la col·laboració també en la organització i altres
aspectes materials puntuals de la fira.

Aquest aportació s’entén sense perjudici dels possibles ajuts o subvencions que pugui rebre
l’Ajuntament per aquesta activitat que en tot cas finançaran la pròpia aportació municipal ja
descrita.

Segon. Facultar l’Alcaldessa per tal de donar compliment al present acord i per signar els
documents i fer les gestions que calgui per a tal fi.

Tercer. Comunicar aquest acord al Club Esquí Llívia.

11.3. Sol·licitud canvi destinació subvenció Diputació activitats esportives 2011
S’informa que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 21-06-2011
ha estat concedida a aquest Ajuntament una subvenció per import de 3.000,00 €en
concepte d’activitats esportives del present exercici 2011 (expedient seu ES/13374), per a
l'edició del present exercici del Concurs Hípic de la Ruta de la Cerdanya
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Atenent que enguany, pel decurs dels esdeveniments i problemes organitzatius en
l’execució, no ha estat possible l’execució de l’activitat inicialment demanada, però que en
canvi s’han dut les curses de cros i de BTT a Llívia, que compleixen íntegrament amb les
bases de la convocatòria per a aquesta línia.

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

Primer. Sol·licitar formalment a la Diputació de Girona el canvi en l’objecte de la subvenció
de referència atenent que les noves activitats proposades s’incardinen perfectament dins els
objectius de la convocatòria.

Segon. Facultar l’Alcaldessa per tal de donar compliment al present acord.

11.4. Ruta Transhumància
El regidor Juli Boada explica la proposta i les gestions fetes per aconseguir crear un
recorregut inspirat i amb la marca de la transhumància que vagi des de Canillo fins a Argeles
sur Mer. Dins el marc d’aquest projecte global ha estat redactat el projecte anomenat “La
Transhumància de Llívia” i per desenvolupar aquest darrer s’ha demanat una subvenció en
l’àmbit de l’Eurodistricte com a cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

Igualment i directament relacionat informa de la Cursa Equiypyrós que passarà per Llívia el
proper dia 24 d’octubre, on es filmarà un reportatge de la cursa que serà exposat en una
molt important fira de cavalls de París que aviat tindrà lloc, amb la consegüent repercussió
en els mitjans de comunicació de França. La producció i realització d’aquest vídeo només
tindrà un cost d’uns 1.000 €per l’Ajuntament.

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

Ratificar les actuacions fetes fins el moment així com la petició de la subvenció feta a
l’Eurodistricte i el projecte presentat.

11.5. Moció en suport a l'escola catalana
Es dóna compte de la moció presentada per la plataforma Somescola.cat, en la que es
presenta i es demana l'aprovació de la moció de referència.

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a
llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum per al
seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model d'escola catalana, un model
educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants
i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d'un nivell de cohesió
social acceptable.

La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules han
donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de
diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències empíriques en
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l'informe PISA 2009 de I'OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la
mitjana de l'Estat espanyol.

Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal•liar el greu desequilibri que viu
el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits socials i
culturals, alhora que s'ha demostrat eficaç en l'acollida i la inclusió social dels infants i joves
dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les
nostres ciutats i pobles.

Davant d'aquests fets, un cop deliberat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels assistents:

Primer. Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema
d'immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.

Segon. Manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així com a
tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre
aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.

Tercer. Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei
d'Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament.

Quart. Comunicar aquest acord a la plataforma Somescola.cat, impulsora d'aquesta iniciativa
per tal que li doni la tramitació davants els organismes que consideri adients.

12è. TORN OBERT DE PARAULES
Seguidament l’Alcaldessa declara iniciat el torn obert de paraules i es fan les següents
intervencions:

- L’Alcaldessa informa que l’Ajuntament ha estat convocat per al dia 19-09-2011 per assistir
a una reunió amb els representants de la Comissió de Límits del Ministeri d’Assumptes
Exteriors per tal de tractar els diversos plantejaments i pretensions de Llívia front els veïns
francesos, i d’una forma especials els derivats de l’abastament d’aigua.

- L’Alcaldessa informa que molt aviat es declararà iniciat el procediment per a l’adjudicació
dels habitatges d’HPP a la parcel·la de l’Av. Catalunya, núm. 78-82, de Llívia. També es fa
esment al fet que, un cop adjudicats els habitatges caldrà requerir a MUNSAK BCN SL per
tal que satisfaci l’import de la llicència urbanística atorgada en el seu dia.

- Els assistents insisteixen en que cal agilitar al màxim els tràmits i gestions per aconseguir el
crèdit pont pel avançar el finançament de l’execució del projecte museogràfic.

Un cop finalitzat l'acte, l’Alcaldessa aixeca la sessió.
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I perquè així consti, estenc aquesta acta, d'ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa.

Vila de Llívia, 13 de setembre de 2011

Vist i plau
L'ALCALDESSA, El Secretari,

Sílvia Orriols i Palmero


