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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 26
D’ABRIL DE 2011. NÚM. 2/2011

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

- Hora de començament: 09 hores i 35 minuts

- Hora d'acabament: 10 hores i 20 minuts

- Membres assistents:

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

REGIDORS ABSENTS:

Joan Formentí i Blanquer

- 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. 1/2011
L'acta de l'anterior sessió del Ple de l'Ajuntament corresponent al passat dia 24-03-2011,
núm. 1/2011, ha estat tramesa juntament amb la convocatòria de la present sessió a tots els
membres tal i com preveu la normativa vigent.

El regidor Marc Torrent diu que en relació al punt 17è, apartat 1.1 (subvenció extraordinària
Club Gel Puigcerdà) a l’acta consta que es va aprovar quan en realitat no es va votar.
L’Alcalde diu que ell ho va exposar i que ningú va dir res al contrari i que per això o es va
procedir a la votació expressa, com en la resta d’acords i seguint la mateixa mecànica de
sempre. La regidora Sílvia Orriols diu que va pensar que únicament es tractava d’informar al
Ple de la subvenció i l’Alcalde diu que no van manifestar el seu desacord i que per això no es
va votar. Els assistents conclouen que cal ser més explícits quan no s’estigui d’acord.
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El regidor Marc Torrent diu que en relació al penúltim apartat del punt 18è (torn obert de
paraules), no ha quedat ben reflectit que ell va demanar concretament que no es retornés la
fiança fins que l’aparellador municipal hagi fet les comprovacions adients. Afegeix que està
mal tancada la rasa especialment al carrer Dorres. L’Alcalde diu que quan va sortir el tema
en una reunió anterior li va dir ho va parlar amb el tècnic i que aquest li va dir que sí que es
podia tornar la fiança ja que no era la companyia elèctrica la que va deixar malament les
rases, i així es va fer. Afegeix que ell no fa les coses contra el parer del tècnic i que en
qualsevol cas la companyia elèctrica sempre haurà de fer noves coses a Llívia i llavors es
podrà lligar si és que és ella la causant de que les rases estiguin malament.

El regidor Marc Torrent diu que en relació al punt 16è (peticions de Llíviaesport gestió SL),
van dir que en principi no estaven d’acord amb la proposta de compensació de saldos dels
110.000,00 €per l’adequació d’altres espais. L’Alcalde diu que per aquest motiu l’acord
adoptat era precisament no adoptar cap acord per tal de poder tractar-lo en una reunió entre
l’Ajuntament i la concessionària.

Un cop estudiada l’acta i considerats els punts anteriors, s'acorda per unanimitat dels
membres assistents:

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 21-03-2011 fins el
dia 20-04-2011 (núm. 66/2011 a 89/2011). Es lliura als grups una còpia íntegra dels Decrets
esmentats.

El Ple es dóna per assabentat.

3r. SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL PER A ELECCIONS LOCALS DEL DIA
22-05-2011
Vista que han estat convocades les Eleccions Locals per al proper dia 22 de maig de 2011,
procedeix donar compliment al que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General en relació al sorteig dels membres que hauran d'integrar la
única Mesa Electoral que s'ha de constituir al municipi de Llívia.

Es fa el sorteig públic, i s’obté el següent resultat:

MUNICIPI DE LLÍVIA. DISTRICTE 01, SECCIÓ 001, MESA 1

TITULARS

PRESIDENT/A: El Sr./La Sra. JUAN RAMON BOMBARDO FORT
1r VOCAL: El Sr./La Sra. NATALIA REDONDO ALONSO
2n VOCAL: El Sr./La Sra. ROSA MARIA BOSCH MEDINA
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SUPLENTS

1r de PRESIDENT/A: El Sr./La Sra. JOSEP MARIA MASO BERTRAN

2n de PRESIDENT/A: El Sr./La Sra. AMADORA GUTIERREZ RISQUEZ

1r de 1r VOCAL: El Sr./La Sra. ORIOL CHICON CORTADA

2n de 1r VOCAL: El Sr./La Sra. CARMEN MOMBIELA FEBRER

1r de 2n VOCAL: El Sr./La Sra. AMADEO CARRERA RIBOT

2n de 2n VOCAL: El Sr./La Sra. ANTONIA SANJAUME GINESTA

S’acorda per unanimitat dels membres el següent:

Primer. Donar per vàlid el resultat del sorteig efectuat i comunicar-lo a la Junta Electoral de
Puigcerdà.

4t. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
DEL SERVEI DE GUARDERIA MUNICIPAL PER INCLOURE EL SERVEI DE MENJADOR
Es dóna compte de la proposta i de l'expedient per procedir a la modificació de l’ordenança
fiscal de la taxa per la utilització del servei de guarderia municipal ja que s’ha incrementat
l’horari d’atenció per poder prestar el servei d’atenció en el menjador on els nens seran
atesos pel personal del centre. El dinar l’hauran de portar directament els nens des del seu
domicili.

El regidor Marc Torrent demana que s’expliqui com s’ha muntat aquest nou servei. L’Alcalde
diu que es va fer una reunió amb el professorat i que es va acordar que es quedarien durant
l’horari del dinar durant el migdia de 13 a 15 hores. El cost del servei per a les famílies serà
de 25 €mensuals a raó aproximada d’1 €diari pels qui utilitzin el servei habitualment i de 2
€diaris pels que l’utilitzin esporàdicament.

La regidora Sílvia Orriols diu que no veu be que es plegui a les 5 de la tarda i que s’hauria
d’allargar una mica més. L’Alcalde diu que tal i com està lliga amb l’horari escolar normal i
que considera que no pot ser que els nens tan petits estiguin tot el dia a la guarderia, que els
pares s’han de programar i responsabilitzar per tenir cura ells dels fills. La regidora Sílvia
Orriols diu que són les necessitats de cada família i que pensa que s’hauria de facilitar a les
families un marge horari. El regidor Marc Torrent conclou que es tracta del concepte que
s’adopti respecte del servei que s’ha de donar.

Un cop deliberat l'assumpte, s'acorda per unanimitat dels assistents, el següent:
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Primer. Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació del text que figura al
punt 1 de l’article 6 de l'Ordenança fiscal núm. 7 de la taxa per la utilització del servei de
guarderia municipal, consistent a afegir el següent text:

“Epígraf tercer: servei d’atenció en el menjador
Quota mensual: 25,00 €
Quota diària: 2 €”

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 definitivament aprovats sense necessitat
de nova resolució expressa per part d'aquest Ple.

Tercer. Un cop sigui definitiva las modificació 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 i els nous
aprovats 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.

5è. TORN OBERT DE PARAULES
Seguidament l’Alcalde declara iniciat el torn obert de paraules i no es fa cap intervenció
especial.

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, 26 d’abril de 2011

Vist i plau
L'ALCALDE, El Secretari,

Josep Pous i Rodríguez


