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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 11 DE
MAIG DE 2011. NÚM. 3/2011

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

- Hora de començament: 22 hores i 5 minuts

- Hora d'acabament: 23 hores i 5 minuts

- Membres assistents:

PRESIDENT: Josep Pous i Rodríguez, Alcalde de l’Ajuntament
Àngel Parramon i Serra
Tomàs Isern i Aleix
Alfons Cosp i Bertran
Francesc de Montellà i Vilardell
Josep Ramon Rotllant García
Sílvia Orriols i Palmero
Marc Torrent i Palou

REGIDORS PRESENTS:

Joan Formentí i Blanquer
REGIDORS ABSENTS: Cap

- Secretari: Juan Antonio Yáñez Rodríguez, Secretari de l'Ajuntament.

Comprovada l’existència del quòrum necessari d’acord amb el que estableix l’article 98.c del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, el President obre l’acte i seguidament es procedeix a tractar els
assumptes de la present sessió.

- Assumptes tractats i acords adoptats segons l’ordre del dia de la convocatòria efectuada:

PUNT PREVI. INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA DE PUNTS URGENTS NO INCLOSOS A
LA CONVOCATÒRIA
S’exposa que hi ha dos nous temes plantejats amb posterioritat a la data de convocatòria
d'aquesta sessió, que precisen un acord urgent del Ple per tal de poder tramitar-los.

Es considera el que disposen els articles 103.3, i 106.2 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 83 i 92.2 del
RD 5568/86, de 28 de novembre (ROF), 47.2, 48.2, i 51 del RDL 781/86, de 18 d'abril
(TRRL).

Els assistents deliberen sobre la inclusió, per motius d'urgència, dels punts que s’indiquen a
l'ordre del dia d'aquesta sessió i un cop deliberat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels
membres, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres:
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Primer. Afegir a l'ordre del dia de la convocatòria d'aquesta sessió, per motius d'urgència, els
següents punts:

“10è. Aprovació documentació complementària per atendre el requeriment de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en relació a la modificació puntual del
planejament en relació a la UA-6 de Cereja”

“11è. Aprovació dels models de declaracions sobre causes de possible
incompatibilitat i activitats i sobre béns i drets patrimonials dels regidors municipals”

1r. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 2/2011
L'acta de l'anterior sessió del Ple de l'Ajuntament corresponent al passat dia 26 d’abril de
2011, núm. 2/2011, 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 26-04-2011 fins el
dia 09-05-2011 (núm. 90/2011 a 100/2011). Es lliura als grups una còpia íntegra dels
Decrets esmentats.

El Ple es dóna per assabentat.

3r. APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L’EXERCICI 2010.
S'informa dels Comptes Generals de l'any 2010, es llegeix el Dictamen emès per la
Comissió Especial de Comptes en la sessió del dia 11 de maig de 2011. Aquests comptes i
el corresponent dictamen es troben en fase d'exposició pública mitjançant un anunci publicat
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al BOP de Girona i a la web municipal.

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

Primer. Aprovar els Comptes Generals de l'Ajuntament de Llívia de l'any 2011 que també
inclouen els del Patronat del Museu Municipal de Llívia, així com les respectives memòries
redactades, tot d’acord amb les dades i manifestacions que figuren al Dictamen de la
Comissió Especial de Comptes del dia 11 de maig de 2011.

Condicionar l'efectivitat d'aquest acord al fet que finalitzi l'exposició pública i no es presenti
cap al·legació ni cap observació. En cas contrari, les que es presentin s'hauran d'analitzar i
resoldre per aquest Ple.
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Segon. Trametre una còpia de l’expedient administratiu i dels comptes resultants a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya quan estigui ultimat l’expedient.

4t. EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE 2010
S’informa de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per motiu de factures
registrades durant l'exercici 2010 que han quedat pendents d'aplicar al pressupost per
manca de consignació i que tampoc no s'han fet efectives al tancament de l'exercici

Vist l'informe d'Intervenció de data 6 de maig de 2011, on consta que en aplicació de l'article
60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, el reconeixement d'obligacions corresponents a
exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell al que
corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas concret és
possible la seva realització.

Considerant que no obstant l'establert en l'article 173.5 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, ha de fer-se front a les despeses realitzades doncs l'impagament,
sota pretext de falta de consignació pressupostària, produiria un enriquiment injust o sense
causa per a l'administració i que imposa la compensació del benefici econòmic rebut.

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

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdits per import de 38.590,57 €, corresponents a
exercicis anteriors d’acord amb el següent detall:

N. Operació Import Nom terc. Text lliure RE Data RE
220100004234 1.351,10

RIFER CAMPANES I RELLOTGES, J. RIERA
CANVI MARTELL CAMPANA
ESGLESIA

2639 29/10/2010

220100004260 4.167,76
ARQUEO CIÈNCIA SERVEIS CULTURALS
SL

SEGUIMENT ARQUEOLOGIC
PLANIMETRIA I MEMORIA
EXCAVACIO FOSSAT 2010

2684 08/11/2010

220100004261 324,00 AUTOCARS TRANS CERDANYA AUTOCAR LA SEU 2.718 11/11/2010
220100004262 5.068,65 ENTREPRISE CASSU JEAN TANQUES BULLOSES 2.866 29/11/2010
220100004263 2.121,64

EXTRANS CERDANYA SL
ADEQUACIO PUNT D'AIGUA PISTA
FORESTAL DELS COMUNALS

2.854 26/11/2010

220100004264 1.143,82 FORMENTI BLANQUE JUAN REIXES DESAIGUES NAUS 2.842 26/11/2010
220100004265 2.360,00

FORMENTI BLANQUE JUAN
TANCAR AMB BLOCS DE FORMIGO
LATERALS NAU JORDI FABRA

2.655 02/11/2010

220100004266 3.119,05
INSTAL.LACIONS LLIVIA

CANVI CALDERA PLANTES ATIC
CASERNA

2.845 26/11/2010

220100004267 1.885,62 SOCIEDAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS ACTUACIONS ANY 2008 2.739 12/11/2010
220100004268 1.940,99 SOCIEDAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS ACTUACIONS ANY 2009 2.741 17/11/2010
220100004269 2.110,60 SOCIEDAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS ACTUACIONS ANY 2007 2.740 17/11/2010
220100004282 255,82 DISSENY CB CORTINA CONSULTORI 2.916 09/12/2010
220100004283 94,87

INSTAL.LACIONS LLIVIA
NETEJAT CREMADOR I CALDERA
ESCOLA

2.993 22/12/2010

220100004284 12.646,65 OFERDEPO (OFERTAS Y DEPOSITOS SL) LLUMS DE NADAL 2.969 17/12/2010

Segon. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2011, els corresponents esmentats
crèdits.

5è. MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR DISCONTINU
ANOMENAT “CAL BARRIER”, “CARRETERA D’ESTAVAR” I “LES PRADES DEL



AJUNTAMENT DE LA VILA DE LLÍVIA

4

SEGRE”, PER ADMETRE A LA ZONA ZT DE TALLERS TAMBÉ ELS USOS
SOTMESOS AL RÈGIM DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DE LA LLEI DE PREVENCIÓ I
CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS
S'informa de l'expedient administratiu núm. 1/2011 en relació a la modificació puntual núm. 1
del Pla parcial urbanístic del sector discontinu anomenat “Cal Barrier”, “Carretera d’Estavar” i
“Les Prades del Segre”, del municipi de Llívia (aprovat per expedient d’urbanisme municipal
2/05).

En el moment d'executar les previsions urbanístiques del Pla parcial de referència s'ha
plantejat la necessitat d’ampliar l’abast de les activitats permeses en la zona ZT (naus
industrials) de l’àmbit de la carretera d’Estavar, ja que la referència actual a les activitats de
l’Annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració
ambiental, esdevé insuficient per a determinades activitats que es volen establir, a part de
que la referida Llei ha estat derogada per la més recent Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.

Per aquest motiu els serveis tècnics municipals, a instància de l’ajuntament han redactat
la modificació puntual del Pla parcial de referència per tal que es permetin també els usos
sotmesos al règim de llicència ambiental d’acord amb la Llei 20/2009 de prevenció i
control ambiental de les activitats.

S’informa del contingut de l'informe de Secretaria del dia 06-05-2011.

D’acord amb el que disposen els articles 96 i 97 del Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010 (TRLUC), de 3 d'agost i els articles 23.1.b), 117 i 118 del
Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya (RLUC), aprovat per Decret 305/2006, de 18
de juliol, en els que es preveu que la modificació del planejament derivat se subjectarà a les
mateixes normes fixades per a la seva formació que són bàsicament els articles 85 del
TRLUC i l’article 110 del RLUC.

Un cop deliberat l'assumpte, s'acorda per unanimitat dels membres, cosa que suposa la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, el següent:

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1 del Pla parcial urbanístic del
sector discontinu anomenat “Cal Barrier”, “Carretera d’Estavar” i “Les Prades del Segre”,
del municipi de Llívia, inclosa a l'expedient administratiu d’urbanisme municipal núm.
1/2011, per permetre també a la zona ZT (petits tallers) els usos sotmesos al règim de
llicència ambiental d’acord amb la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les
activitats.

Segon. Ordenar l’inici del tràmit d’informació pública de la modificació aprovada per un
període d’un mes, mitjançant un anunci publicat al BOP de Girona, al Diari de Girona, al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a la web municipal (apartat d’urbanisme amb inclusió
íntegra del text de la modificació aprovada) i comunicació personal als propietaris inclosos.
Durant aquest termini que finalitzarà al passar un mes comptats a partir de la darrera de les
publicacions i notificacions fetes, tothom podrà examinar la modificació aprovada, els
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documents que inclou i el seu expedient administratiu i formular les al·legacions que
s’estimin adients. Si l’anterior termini coincideix totalment o parcialment amb el mes d'agost,
aquest quedarà ampliat en un mes.

Tercer. Donat l’abast i contingut de la modificació aprovada, es fa constar que la suspensió
de l’atorgament de llicències urbanístiques i d’altres autoritzacions municipals connexes, en
l’àmbit territorial de la modificació inicialment aprovada. Aquesta suspensió no podrà excedir
de 2 anys i finalitzarà quan l’expedient hagi esta resolt definitivament si això es produeix
abans. No obstant això, s’ha d’entendre que la suspensió només afecta a les actuacions que
siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir. Aquesta suspensió també
es publicarà de forma conjunta amb la present aprovació inicial.

Quart. D’acord amb el que preveu l’article 85.5 del TRLUC se sol·licitarà informe previ a
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) del Departament de Territori i Sostenibilitat
a Lleida.

Cinquè. Facultar l’Alcalde per tal que signi els documents adients per tramitar i donar
compliment al present acord.

6è. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS I OBRES
PER INCLOURE LA BONIFICACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE
PROTECCIÓ PÚBLICA EN RÈGIM GENERAL I ESPECIAL
Es dóna compte de la proposta relativa a la necessitat de modificar l’ordenança fiscal de
l’Impost de construccions i obres per incloure la bonificació per la construcció d’habitatges de
protecció pública en règim general i especial.

Aquest expedient significa donar cabuda a la bonificació en l’Impost de construccions i obres
del 50% per a la construcció d’habitatges de protecció pública en règim general i especial, tot
d’acord amb el que preveu l’article 103.2.d) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

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

Primer. MODIFICACIÓ D'ORDENANCES EXISTENTS

1) Ordenança fiscal núm. 16. reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
S'acorda per unanimitat dels membres assistents, cosa que suposa la majoria del nombre
legal de membres de la corporació, el següent:
- Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació del títol de l’article 3 per
afegir el concepte de bonificacions i la creació d’un nou paràgraf núm. 5 en el mateix article 3
per tal de regular-les, quedant les redaccions respectives tal i com s’indica a continuació :

“Article 3. Base imposable, quota, acreditació i bonificacions”
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“5. S'estableix una bonificació del 50% per cent de la quota de l'impost a favor de la
construcció d’habitatges de protecció pública de règim general i de règim especial.

Per gaudir d’aquestes bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar-les de forma
expressa en el mateix moment de sol·licitar la preceptiva llicència urbanística
municipal, i hauran d’indicar i aportar la documentació acreditativa de la qualificació
provisional obtinguda i en vigor, en un dels dos règims objecte de la bonificació,
relativa als habitatges objecte de la sol·licitud.”

Aquesta modificació serà d'aplicació a partir de la seva publicació definitiva amb incorporació
del text aprovat.

Segon. Ordenar l'exposició pública del present acord durant un termini de 30 dies mitjançant
un anunci publicat al BOP de Girona i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. 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 la modificació aprovada dins el període
d'exposició pública, els acords adoptats quedaran aprovats amb caràcter definitiu sense
necessitat de nova resolució expressa per part d'aquest Ple.

Tercer. Un cop siguin definitives les modificacions i 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 textos modificats
al BOP de Girona i a la web municipal.

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

7è. ACTUALITZACIÓ SOUS PERSONAL DE LA GUARDERIA
L’Alcalde explica que cal revisar els sous del personal de la guarderia ja que venen
cobrant gairebé el mínim quan es tracta de personal capacitat i degudament titulat i a més
ara han assumit el nou servei d’atenció en el menjador i s’han d’equiparar a altres sous de
l’Ajuntament. Proposa que vinguin a cobrar entre 1100 i 1200 €mensuals.

La regidora Sílvia Orriols diu que s’abstindrà ja que no disposa ara de les dades suficients
com per poder valorar i comparar la proposta presentada.

Per l'anterior, es procedeix a la votació de la proposta. De la votació s'obté el següent
resultat: Josep Pous i Rodríguez, Àngel Parramon i Serra, Tomàs Isern i Aleix, Alfons Cosp i
Bertran, Francesc de Montellà i Vilardell i Josep Ramon Rotllant García voten a favor de la
proposta; Sílvia Orriols i Palmero, Marc Torrent i Palou i Juan Formentí i Blanquer
s’abstenen pels motius exposats; així el resultat definitiu és de 6 vots a favor i 3 abstencions,
per la qual cosa s'aprova per majoria la proposta.
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8è. DEVOLUCIÓ FIANÇA CONTRACTACIÓ OBRA DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL
MUSEU I AJUNTAMENT DE LLÍVIA
Es dóna compte de la petició de Museu Llívia U.T.E (RE 598/2011) en la que demana el
retorn de la fiança per import de 46.436,08 €que en el seu dia va dipositar per garantir la
correcta execució de les obres de Reforma i ampliació del Museu i Ajuntament de Llívia.

Atès que l’acta de recepció de l’obra es va formalitzar el dia 26-03-2008 i que ha
transcorregut el termini de garantia d’un any establert a la clàusula 23.1 del PCAP aprovat
per a aquesta obra.

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que obra en l’expedient en el que s’informa
favorablement la devolució de la referida garantia havent comprovat prèviament l’estat de les
obres.

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

Primer. Autoritzar la cancel·lació de la fiança esmentada i facultar l'Alcalde per tal que
procedeixi al seu retorn efectiu.

9è. CIRCUIT HÍPIC DE LA RUTA DE LA CERDANYA ANY 2011
Es dóna compte de la petició de Prohípica SL (RE 902/2011) relatiu al Concurs Hípic de la
Ruta de la Cerdanya 2011 on es demana l’informe favorable de l’Ajuntament per sol·licitar
les autoritzacions necessàries de la Generalitat.

El regidor Marc Torrent diu que troba correcta la tramitació demanada, però que un altre
tema diferent és com subvencionar-lo l’Ajuntament.

La regidora Sílvia Orriols diu que és una despesa molt elevada per dos dies i que no veu clar
que aquesta activitat deixi tant benefici a Llívia. L’Alcalde diu que ja ha dit altres vegades que
considera que aquesta activitat és molt interessant per Llívia, que és un tema de prestigi per
a Llívia i que a la llarga té un gran valor afegit, cosa per la qual és una aposta de futur en
tractar-se d’una activitat exclusiva i diferent a les que es fan arreu. Afegeix que pensa que
aquest any s’ha de fer al igual que en anys anteriors i que en el futur ja decidiran el que es
consideri que s’ha de fer.

Per l'anterior, vist que no hi ha acord inicial, un cop deliberat l'assumpte, es procedeix a la
votació de la proposta de dur a terme enguany aquesta activitat en les mateixes condicions
que en els anys anteriors. De la votació s'obté el següent resultat: Josep Pous i Rodríguez,
Àngel Parramon i Serra, Tomàs Isern i Aleix, Alfons Cosp i Bertran, Francesc de Montellà i
Vilardell i Josep Ramon Rotllant García voten a favor de la proposta; Sílvia Orriols i Palmero,
Marc Torrent i Palou i Juan Formentí i Blanquer voten en contra pels motius exposats; així el
resultat definitiu és de 6 vots a favor i 3 vots en contra, per la qual s’acorda per majoria:

Primer. Col·laborar aquest Ajuntament mitjançant l’aportació d’un màxim de 18.000 €per tal
que es duguin a terme les activitats referides. Aquest import es determina com a màxim que
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ha d’incloure l’ambulància i la resta de despeses que per tots els conceptes hagi de satisfer
l’Ajuntament.

Segon. Comunicar aquest acord a Prohípica SL.

10è. CONFORMITAT DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER ATENDRE EL
REQUERIMENT DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE GIRONA EN
RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLANEJAMENT EN RELACIÓ A LA UA-6
DE CEREJA
Vist l’expedient modificació puntual PICC per a canvi de qualificació dels terrenys que
actualment s’integren a dins la Unitat d’Actuació UA-6 del nucli de Cereja, per tal de
qualificar-los com a sòl urbà directe i que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
(CTU) en sessió del dia 9 de febrer de 2011 (expedient 2010/043261/G), va acordar
suspendre la seva aprovació definitiva, fins que s’acrediti l’efectiva cessió a l’Ajuntament de
Llívia dels terrenys previstos de domini públic (sistema d’espais verds d’ús i domini públic i
sistema de comunicacions-xarxa viària) i la seva urbanització i la corresponent cessió
d’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament.

Posteriorment la part interessada ha presentat en aquest Ajuntament (RE 874/2011) escrit i
documentació complementària d’aportació de l’acreditació del compliment del requisits
demanats per la CTU, on es fan les següents manifestacions:

- Pel que fa a la cessió dels terrenys previstos de domini públic s’esmenta que els
espais verds ja es van cedir en el desenvolupament de l’illa Nord Est de la UA-6.

- En relació a a la cessió dels terrenys del sistema de comunicacions xarxa viaria, es
fa constar que ja en l'esmentat desenvolupament de la mateixa illa, es va cedir i
executar la pràctica totalitat del Camí de Llívia,i tan sols resta pendent la cessió
corresponent a l’illa Sud Oest per mantenir l'amplada de 6 m al llarg de tot el carrer,
que es cediran en el moment del atorgament de la llicencia.

- Per el que fa a la urbanització pendent d’executar (compactació i pavimentació de la
de la part de vial que se cedeix, es manifesta que es realitzarà, en el moment de la
realització de les obres motiu de la llicència demanada, sense perjudici de prestació
d'aval.

- Sobre la cessió d'aprofitament urbanístic a l'Ajuntament, aporta una valoració
econòmica del 10% corresponent, que es té revist abonar al Ajuntament en el
moment de l'atorgament de la llicència demanada.

Els assistents reconeixen que aquest tema s’ha d’agilitar al màxim donat el temps que porta
sense poder-se solucionar, tot i que els serveis tècnics municipals encara no han pogut
informar aquest escrit presentat i la documentació tècnica complementària que inclou, cosa
per la qual s’acorda per unanimitat dels membres:
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Primer. Atorgar la conformitat de l’Ajuntament a la documentació presentada als efectes de
fer la tramitació que correspongui davant la CTU, sempre condicionat al contingut efectiu que
resulti de l’informe dels serveis tècnics municipals.

11è. APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIONS SOBRE CAUSES DE
POSSIBLE INCOMPATIBILITAT I ACTIVITATS I SOBRE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS
DELS REGIDORS MUNICIPALS
L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL),
disposa que els representants locals formularan declaració sobre causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics. També formularan declaració dels seus béns patrimonials i de la seva
participació en societat de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i
de les liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, en el seu cas, societats.

Aquestes declaracions s’han d’efectuar en els models aprovats pel Ple municipal i s’hauran
de formalitzar abans de la presa de possessió, amb motiu del cessament i al final de mandat,
així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet, i l’Ajuntament les haurà d’inscriure en
el registre municipal d’activitats i en el registre de béns patrimonials.

Atesa la necessitat d’aprovar els models de declaracions sobre causes de possible
incompatibilitat i activitats i sobre béns i drets patrimonials d’acord amb les darreres
modificacions legislatives al respecte.

Vist el que disposen l’article 75.7 i la disposició addicional quinzena de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; l’article 163 del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles
30 a 32 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. Aprovar els models de declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i
activitats i sobre béns i drets patrimonials que s’adjunten com a annex a aquest acord.

12è. TORN OBERT DE PARAULES
Seguidament l’Alcalde declara iniciat el torn obert de paraules i diu que desitja molta sort als
regidors que continuaran en l’Ajuntament a partir de les properes eleccions locals i que
pensin sempre en la gent de Llívia. Per últim manifesta la seva total disposició per
l’Ajuntament i pels nous regidors que resultin per tot allò que puguin necessitar.

Un cop finalitzat l'acte, el President aixeca la sessió.

I perquè així consti, estenc aquesta acta, d'ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

Vila de Llívia, 11 de maig de 2011
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Vist i plau
L'ALCALDE, El Secretari,

Josep Pous i Rodríguez


