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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 22 DE
DESEMBRE DE 2011. NÚM. 12/2011

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

- Hora de començament: 19 hores i 3 minuts

- Hora d'acabament: 19 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

REGIDORS PRESENTS:

Ramon Prat i Costa
REGIDORS ABSENTS: Laura Cunill i Serra, 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:

1r. APROVACIÓ ACTES DE SESSIONS ANTERIORS NÚM. 10 i 11/2011
Les actes de les anteriors sessions del Ple de l'Ajuntament corresponents als passats dies
14-11-2011 i 02-12-2011, núm. 10/2011 i 11/2011 respectivament, han estat trameses
juntament amb la convocatòria de la present sessió a tots els membres tal i com preveu la
normativa vigent.

Un cop estudiades i trobades d'acord, s'acorda per unanimitat dels assistents:

Primer. Aprovar les actes de referència i ordenar la seva transcripció al corresponent llibre
d'actes.

2n. RETRE COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA
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S'informa i es dóna compte dels Decrets de l'Alcaldia dictats des del dia 15-11-2011 fins el
dia 19-12-2011 (núm. 231/2011 a 252/2011). 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. 7/2011, del dia 14-11-2011.

Es lliura als grups una còpia íntegra de l’acta corresponent.

El Ple es dóna per assabentat.

4t. RATIFICACIÓ DECRET SOL·LICITUD SUBVENCIÓ i ACCEPTACIÓ DE LA
CONCEDIDA A L’EMPARA DE LA RESOLUCIÓ EMO/2772/2011, PER DIGITALITZACIÓ
DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PATRIMONI DOCUMENTAL DE LA VILA
LLÍVIA DE LA VILA DE LLÍVIA
Es llegeix el contingut íntegre del Decret de l'Alcaldia núm. núm. 241/2011, del dia 30 de
novembre de 2011, pel qual s’aprova la sol·licitud d’ajut d’acord amb la Resolució
EMO/2772/2011, de 25 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per al 2011 de
subvencions per a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per
desocupació o el subsidi d’atur, mitjançant la prestació per desocupació o el subsidi d’atur,
mitjançant plans d’ocupació adreçats a entitats locals.

Concretament s’ha aprovat la memòria del projecte i la sol·licitud d’ajut per tal de poder dur a
terme l’actuació de digitalitzar els pergamins, el Llibre Ferrat i altres documents històrics de
Llívia, tot a fi de possibilitar la preservació, difusió i salvaguarda d’aquest important patrimoni
per a futures generacions.

Per resolució de 16-12-2011 de la Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya s’ha atorgat
una subvenció per import de 3.739,20€(expedient 2011Y6X100019/01).

Per l’anterior, un cop deliberat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels assistents, el següent:

Primer. Ratificar i confirmar íntegrament el contingut del Decret de l’Alcaldia de referència.

Segon. Acceptar la subvenció atorgada i facultar expressament l’Alcaldessa per a fer la
contractació que correspongui d’acord amb les bases i normes de la convocatòria i pèr
desenvolupar i justificar el projecte aprovat.

5è. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1 DEL PRESSUPOST DE 2011
S’informa de la necessitat d’incrementar la dotació pressupostària de determinades partides
del pressupost de despeses d’aquest exercici, per tal d’atendre despeses inajornables del
present exercici. Es tracta de poder atendre les despeses descrites a la memòria i proposta
de l’Alcaldia que obra en l’expedient per a les quals no hi ha suficient consignació en les
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partides obertes a l’efecte.

Es preveu el finançament de la present modificació pressupostària mitjançant transferència
de crèdits entre partides de despeses del pressupost, concretament de la 2010-4-627.

A l’expedient consten els informes preceptius de Secretaria-Intervenció.

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

Primer. Aprovar provisionalment el present expedient núm. 1/2011 de modificació del
pressupost mitjançant suplement de crèdit del pressupost vigent de l’Ajuntament d’aquest
any 2011, que es finançarà mitjançant transferència de crèdits.

Aquest expedient suposa les modificacions concretes en un import total de 52.720,00 €del
pressupost de despeses vigent, sense afectar a les quantitats totals, d’acord amb el següent
desglossament per partides:

a) Consignació de despeses amb crèdits en alta:

Partida Concepte
Consig.
Inicial Alta

Consig.
Defin

3 226 Aportacions i activitats d’interes municipal 80.000 50.000 130.000
4 223 Transports, ports varis i taxi 3.200 2.000 5.200
9 225 Tributs a càrrec de l’Ajuntament 500 220 720

TOTAL CAPÍTOL 2 52.220
9 626 Equip de processament d’informació 3.000 500 3.500

TOTAL CAPÍTOL 6 500
TOTAL ALTES EN PARTIDES 52.720

b) Consignació de despeses amb crèdits en baixa:

Partida Concepte
Consig.
Inicial Baixa

Consig.
Defin

4 627 Despesa en inversions 1.059.960 52.720 1.007.240
TOTAL CAPÍTOL 6 52.720

TOTAL BAIXES EN PARTIDES 52.720

Segon. Ordenar l'exposició pública d'aquest acord per un termini de 15 dies mitjançant la
inserció del corresponent anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al BOP de Girona, per
tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions i les reclamacions que
estimin adients, que en el seu cas seran resoltes pel Ple en el termini d'un mes.

Aquesta modificació del pressupost romandrà aprovada amb caràcter definitiu de forma
automàtica i sense necessitat de nou acord del Ple en cas que durant l'anterior termini no es
presenti cap al·legació ni reclamació.
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Al moment de l’aprovació definitiva caldrà publicar al BOP de Girona el resum per capítols
del pressupost modificat i caldrà trametre una còpia de l’expedient administratiu a
l'Administració de la Generalitat i un altre a la de l'Estat.

Tercer. Facultar expressament l'Alcalde per tal que signi els documents adients per a la
corresponent tramitació d'aquesta modificació del pressupost.

6è. APROVACIÓ INICIAL I DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
DE 2012
Es lliura a tots els regidors assistents una còpia del projecte de Pressupost de l’Ajuntament i
del Patronat del Museu Municipal per l’any 2012.

Seguidament es procedeix a la lectura dels projectes dels pressupostos redactats i
s’examinen i s’analitzen les partides consignades als capítols respectius d’ingressos i de
despeses.

El regidor Enric Manel Casas demana per l’efectiva contenció en els pressupostos preparats,
ja que en el pressupost les transferències al Patronat s’han reduït aproximadament un 25%.
L’Alcaldessa contesta que el total del pressupost municipal s’ha reduïr un 47 per cent
respecte de l’aprovat pel present exercici de 2011. S’han fet números molt ajustats ja que en
aquests moments és molt difícil trobar finançament aliè o major ingressos i que per tant
s’han hagut d’ajustar les previsions de despeses. Afegeix que l’important és que no es deixa
de fer cap cosa encara sí s’han hagut de reduir per obtenir la necessària anivellació i
equilibri. També diu que calddrà tenir cura de complir els límits fixats de despesa.

El regidor Marc Torrent diu que s’han preparat uns pressupostos ajustats a la realitat actual i
adaptats als ingressos reals previstos.

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

Primer. Aprovar inicialment, i definitivament si escau, el Pressupost únic d’aquest Ajuntament
que inclou el del propi Ajuntament i el de l’Organisme autònom local Patronat del Museu
Municipal, per a l’exercici 2012, i juntament amb la resta de documents que l’integren, és a
dir, les bases d’execució, les plantilles de personal i les relacions de llocs de treball, així com
la resta de documents assenyalats a la legislació vigent.

El resum per capítols i consolidació del pressupost aprovat és el següent:

INGRESSOS

+Ajuntament +Patronat -Transf intern. = Consolidació
Capítol 1 Impostos directes 949.820 0 0 949.820
Capítol 2 Impostos indirectes 50.000 0 0 50.000
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 397.590 62.650 0 460.240
Capítol 4 Transferències corrents 351.280 12.000 -0 363.280
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Capítol 5 Ingressos patrimonials 41.940 50 0 41.990
Capítol 6 Alienació d'inversions reals 0 0 0 0
Capítol 7 Transferències de capital 217.110 55.000 -55.000 217.110
Capítol 9 Passius financers 0 0 0 0
TOTALS 2.007.740 129.700 -55.000 2.082.440

DESPESES

+Ajuntament +Patronat -Transf intern. = Consolidació
Capítol 1 Personal 686.160 26.400 0 712.560
Capítol 2 Béns corrents i serveis 702.410 35.600 0 738.010
Capítol 3 Financeres 44.800 0 0 44.800
Capítol 4 Transferències corrents 31.660 0 0 31.660
Capítol 6 Inversions reals 404.410 67.700 0 472.110
Capítol 7 Transferències de capital 55.000 0 -55.000 0
Capítol 9 Passius financers 83.300 0 0 83.300
TOTALS 2.007.740 129.700 -55.000 2.082.440

Les plantilles de personal i relació de llocs de treball, les bases d’execució i la resta de
documentació aprovada són les que figuren degudament diligenciades a l’expedient.

Les plantilles de personal i relació de llocs de treball són les següents:

PLANTILLA DE PERSONAL i RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT
CORRESPONENT A L’ANY 2012

PERSONAL FUNCIONARI Places Grup CD Escala Jornada Situació
Secretari-Interventor 1 A2 26 FHN Complerta Coberta

Administratiu Adm. Gral 2 C1 22 AG Complerta Cobertes

Aux. Administratiu Adm. Gral 1 C2 18 AG Complerta Coberta

PERSONAL LABORAL Places Grup CD Jornada Situació

Arquitecte municipal 1 A1 30 40% Coberta

Personal brigada 5 E 14 Complertes Cobertes

Personal neteja carrers 1 E 14 Complerta Cobertes

Personal neteja 3 E 14 Complerta Cobertes

Mestre guarderia 1 A2 16 Complerta Coberta

Ajudant guarderia 1 C1 14 Complerta Coberta

Auxiliar administratiu 1 C2 18 Complerta Coberta

Xofer 1 E 14 15% Deserta

Manteniment poliesportiu 1 E 14 Complerta Coberta

PERSONAL EVENTUAL DE
CONFIANÇA Places Grup CD Jornada Situació
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Assessora tancament i reobertura
Museu i Festival de Música
(jornada completa) 1 A2 21 Complerta

Coberta

PERSONAL EVENTUAL ESTIU Places Grup CD Jornada Situació

Monitor Casal Estiu 5 Complerta Fix discontinu

Monitor Casal Estiu 2 Complerta Temporal
Ajudant monitor Casal Estiu 1 Complerta Fix discontinu
Ajudant monitor Casal Estiu 1 Complerta Temporal

Piscina Municipal 3 Complerta Temporal

PLANTILLA DE PERSONAL i RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PATRONAT DEL
MUSEU MUNICIPAL DE L’ANY 2012

PERSONAL LABORAL Places Grup CD Jornada Situació/Vacants
Vigilant 1 E 14 Complerta Baixa temporal

Vigilant 1 E 14 Complerta Cobertes

Segon. Ordenar l’exposició pública d’aquest pressupost per un termini de 15 dies mitjançant
la inserció del corresponent anunci al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP de Girona, a
la plana web de l’Ajuntament, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les
reclamacions que estimin adients, que en el seu cas seran resoltes pel Ple en el termini d’un
mes.

El pressupost romandrà aprovat amb caràcter definitiu de forma automàtica i sense
necessitat de nou acord del Ple en cas que durant l’anterior termini no es presenti cap
al·legació ni reclamació.

Tercer. Un cop sigui definitiu el pressupost s’haurà de trametre un exemplar a l’Administració
de la Generalitat i un altre a la de l’Estat d’acord amb les vies i els respectius procediments
legalment establerts per cadascú, i també s’haurà de publicar el seu resum per capítols i les
plantilles de personal al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOP de Girona i a la plana web
de l’Ajuntament.

Quart. Un cop sigui definitiu el pressupost s’haurà de trametre un exemplar a l’Administració
de la Generalitat i un altre a la de l’Estat, i també s’haurà de publicar el seu resum per
capítols i les plantilles de personal al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOP de Girona i a
la plana web de l’Ajuntament.

Cinquè. Facultar expressament l’Alcaldessa per tal que signi els documents adients per a la
corresponent tramitació d’aquest pressupost.

7è. APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ
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DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE LLÍVIA PER A LA REMODELACIÓ MUSEOGRÀFICA
DEL MUSEU MUNICIPAL DE LLÍVIA
L'Alcaldessa explica l'objectiu i finalitat d'aquesta Addenda del conveni signat a finals de
l’'any 2010 entre el Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Girona i aquest
Ajuntament, que té com a objectiu establir els termes de la col·laboració entre les parts per
tal de portar a terme la remodelació museogràfica del Museu Municipal de Llívia.

En el pacte segon i en l’annex del conveni es fixaven el finançament i l’execució per
anualitats de l’actuació, concretant la distribució de les aportacions econòmiques anuals que
faria cada part. Per circumstàncies diverses les adjudicacions definitives de les actuacions
incloses al projecte s’han conclòs al gener de 2011 per un preu total de 727.359,45 euros,
inferior al previst inicialment, encara que no s’ha pogut dur a terme la despesa prevista per
l’anualitat de 2010.

L’Addenda contempla el resultat de les adjudicacions fetes i la reestructuració de les
aportacions entre els anys 2011 a 2014, de tal forma que l’Annex del conveni queda sense
efecte i, al mateix temps es determina que l’aportació econòmica total serà de 727.359,45 €
a repartir entre les tres parts, d’acord amb el següent detall: l’Ajuntament de Llívia aportarà
363.676,79 €provinents dels Fons FEDER, la Diputació de Girona 181.839,86 €distribuïts
entre els anys 2011 a 2014 i el Departament de Cultura també la quantitat de 181.839,86 €
també distribuïts entre els anys 2011 a 2014, tot d’acord amb el text del conveni que obra en
l’expedient.

Igualment l’Addenda preveu la propera finalització total de l’execució de l’actuació, encara
que les aportacions de la Generalitat i de la Diputació es facin efectives d’acord amb les
anualitats establertes.

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

Primer. Aprovar el text literal de l’Addenda al conveni esmentat tal i com figura redactada a la
proposta redactada pel Departament de Cultura que obra en l’expedient. Es diligenciarà en
l’expedient el text de l’Addenda que queda aprovat.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
a la Diputació de Girona.

Tercer. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester l’Alcaldessa perquè en nom i
representació d’aquest Ajuntament formalitzi i signi l’Addenda aprovada i també per signar
quants documents siguin necessaris per tal de donar compliment i dur a bon fi el present
acord.

8è. INFORMES i PROPOSTES DE L'ALCALDIA i DELS REGIDORS

8.1. Petició d’ Extrans Cerdanya SL en relació a la nau núm. 1
Es dóna compte de l’escrit (RE 2781/2011) presentat per Jordi López Cerdà, actuant en
nom i representació de la societat EXTRANS CERDANYA SL, en relació a l’acord 6è dels
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adoptats per aquest Ple en la sessió del dia 25 d’octubre de 2011, relatiu a la nau núm. 1
que en el seu dia li va ser adjudicada i on es va indicar que es detrauria de la paga i senyal i
de la fiança dipositades, l’import resultant de la valoració tècnica de 28.300,91 €per motiu de
no haver fet l’altell inicialment previst.

En aquest escrit manifesta que després de les darreres renegociacions amb La Caixa, hi ha
possibilitats de que aquesta entitat accepti aviat la subrogació de la hipoteca al seu favor, i
per aquest motiu demana poder disposar d’una mica de temps per tal de poder rebre la
resposta definitiva de l’entitat financera, de tal forma que si és favorable, podrà subrogar-se
en la hipoteca corresponent i així l’Ajuntament la tindrà venuda d’acord amb la primera
adjudicació feta i ells, per la seva part, no hauran d’acabar satisfent el cost derivat de la
valoració tècnica de l’altell. Conclou dient que si durant aquest nou termini l’Ajuntament troba
un comprador en ferm de la nau en el seu estat actual sense altell sota el preu establert,
renunciaria a aquest nou termini de dos mesos que ara demana considerant ferma la
resolució de l’adjudicació feta amb el retorn al seu favor del 90 % de la paga i senyal
dipositada.

Els assistents manifesten que és de gran interès per a l’Ajuntament la formalització de la
venda i subrogació de la hipoteca respecte d’aquesta nau núm. 1 adjudicada a favor d’
Extrans Cerdanya SL.

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

Primer. Acceptar la petició formulada en els seus propis termes.

9è. 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, 22 de desembre de 2011

Vist i plau
L'ALCALDESSA, El Secretari,

Sílvia Orriols i Palmero


