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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 14 DE
NOVEMBRE DE 2011. NÚM. 10/2011

- Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Llívia
- Hora de començament: 21 hores i 3 minuts
- Hora d'acabament: 21 hores i 50 minuts
- Membres assistents:

PRESIDENTA: 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 Manel 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, 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:

1r. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 9/2011
L'acta de l'anterior sessió del Ple de l'Ajuntament corresponent al passat dia 25 d’octubre de
2011, núm. 9/2011, 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. RETRE COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA
S'informa i es dóna compte dels Decrets de l'Alcaldia dictats des del dia 25-10-2011 fins el dia
10-11-2011 (núm. 214/2011 a 230/2011). 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
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S'informa i es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en la seva
sessió núm. 6/2011, del dia 24-10-2011.

Es fa especial esment dels acord relatius a les llicències i temes d’urbanisme.

El Ple es dóna per assabentat.

4t. MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER L'ANY 2012 I SEGÜENTS
Es dóna compte de la proposta i de l'expedient per a la modificació de diverses ordenances
fiscals per l'any 2012 i següents, que inclou els corresponents estudis econòmics i financers en
els casos necessaris.

El motiu fonamental de les esmentades modificacions és d’una banda actualitzar les tarifes i
quotes i tipus impositius actualment existents i així coadjuvar a cobrir els costos dels diversos
serveis que l'Ajuntament presta. Significa una actualització de diverses quotes d’acord amb les
dades dels exercicis anteriors i les previsions per al proper exercici, també una actualització
dels textos d’acord amb les darreres modificacions legislatives i la regulació de determinats
aspectes puntuals de gestió. Igualment s’amplien bonificacions.

Donat el temps transcorregut des de la redacció i aprovació originària de les actuals
ordenances, s’ha considerat adient procedir a una nova redacció integral de les ordenances
modificades per així procedir també a la seva publicació íntegra que contempli la totalitat dels
textos vigents en relació a les ordenances que es modifiquen.

L’Alcaldessa explica els aspectes fonamentals de les noves ordenances:

- La part corresponent a la taxa per conservació i manteniment del cementiri de l’ordenança
núm. 4 s’aplicarà únicament a partir del dia 1 de gener de 2013.

- En relació a la núm. 7 de la guarderia municipal explica que s’han posat al dia les tarifes per
equilibrar una mica més el seu dèficit i que està prevista la seva aplicació a partir del proper
mes de gener de 2012 i en aquest sentit s’haurà de notificar als pares i al professorat.

- En relació a la núm. 9 de la de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic derivats
bàsicament d’aprofitaments inherents a obres, diu que s’han abaixat els preus per tal de poder
fer-la aplicable.

- En relació a la núm. 10 de la de la taxa per escombraries, diu que s’ha apujat un 3 per cent
d’acord amb l’increment dels costos, i també s’han separat les botiges en grups genèrics
segons el volum de deixalles generades en alguns casos i segons la superfície dels
establiments en altres casos.

- En relació a la núm. 13 de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic, s’ha ajustat a la realitat manifestada per la pràctica.

En relació al mercat setmanal ambulant dels dissabtes, l’horari de venda màxim permès serà
de 08:00 a 14:00 hores.
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- En la núm. 16 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, s’han ampliat
els supòsits de possibles bonificacions previstos.

- En la núm. 18, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica s’ha actualitzat el coeficient
lineal d’aplicació al 1,6.

Un cop analitzats els nous textos proposats de les ordenances fiscals i deliberat el seu
contingut, s'acorda per unanimitat dels membres, el següent:

Primer. Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, els nous textos de les Ordenances
fiscals que tot seguit es relacionen i que substitueixen íntegrament a les anteriorment
aprovades sota la mateixa numeració, excepte la núm. 31 en separar-se el seu contingut de la
núm. 19:

- Núm. 3 reguladora de la taxa de clavegueram

- Núm. 4 reguladora de la taxa de cementiri municipal.
La part corresponent a la taxa per conservació i manteniment del cementiri s’aplicarà
únicament a partir del dia 1 de gener de 2013.

- Núm. 6 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

- Núm. 7 reguladora de la taxa per la utilització del servei de guarderia municipal

- Núm. 8 reguladora de la taxa per llicències ambientals i comunicacions relatives a
l’obertura o posada en marxa d’establiments i activitats i actes relacionats

- Núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, enderrocs, contenidors, tanques, puntals, cavallets, bastides i
altres instal·lacions anàlogues

- Núm. 10. reguladora de la taxa per recollida d’escombraries

- Núm. 12 reguladora de les taxes del Fòrum de Llívia i instal·lacions esportives
complementàries

- Núm. 13 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic

- Núm. 16 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

- Núm. 17 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana

- Núm. 18 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Núm. 19 reguladora del preu públics per realització de fotocòpies i trameses de fax

- Núm. 25 reguladora de la taxa per expedició de llicencies urbanístiques



4

- Núm. 31 reguladora del preu públic per entrada, visita i altres preus del Museu
Municipal de la Farmàcia de Llívia

Els textos aprovats són els que figuren degudament diligenciats a l’expedient.

Segon. Ordenar l'exposició pública del present acord durant un termini de 30 dies mitjançant
un anunci publicat al BOP de Girona, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i a la secció
d’anuncis de la web municipal. 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.

En el cas que no es presenti cap reclamació contra les noves ordenances aprovades dins el
període d'exposició pública, els acords i textos adoptats quedaran definitivament aprovats
sense necessitat de nova resolució expressa per part d'aquest Ple.

Tercer. Un cop siguin definitius 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 Relacions Institucionals de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern de l’Estat
a Girona, i també caldrà publicar íntegrament tots els nous textos aprovats al BOP de Girona i
a la web municipal.

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

5è. 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, 14 de novembre de 2011

Vist i plau
L'ALCALDESSA, El Secretari,

Sílvia Orriols i Palmero


