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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 12 DE
JULIOL DE 2011. NÚM. 7/2011

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

- Hora de començament: 22 hores i 3 minuts

- Hora d'acabament: 23 hores i 7 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, s’informa que la present sessió es correspon amb la sessió ordinària
que s’hauria d’haver fet el primer dimarts del present bimestre trimestre però que ha estat
aplaçada per motiu d’agenda municipal davant la impossibilitat de celebrar-lo en la data
assenyalada.

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

1r. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 6/2011
L'acta de l'anterior sessió del Ple de l'Ajuntament corresponent al passat dia 17-06-2011,
núm. 6/2011, 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 AMB INCLUSIÓ DELS DE
NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DELS TINENTS
D'ALCALDE I DE LES DELEGACIONS EFECTUADES PER L’ALCALDESSA
S'informa i es dóna compte, un per un, dels Decrets de l'Alcaldia dictats des del dia 10-05-
2011 fins el dia 08-07-2011 (núm. 101/2011 a 152/2011). Es lliura als grups una còpia
íntegra dels Decrets esmentats.

Es dóna compte de forma especial, prèvia explicació del corresponent fonament legal, del
Decret de l'Alcaldia núm. 142/2011, del dia 17-06-2011, pel qual s'adopten les següents
resolucions:

1a. Es nomenen com a membres de la Junta de Govern els següents regidors
municipals: - Marc Torrent i Palou, Joan Formenti i Blanquer i Marta Meya i Posadas

2a. Es nomena primer tinent d'alcalde el regidor Marc Torrent i Palou i segon tinent
d'alcalde el regidor Joan Formenti i Blanquer.

3a. S'efectuen les següents delegacions en regidors municipals de l'exercici de
facultats de l’Alcaldia:

a) Urbanisme: Marc Torrent i Palou

b) Ensenyament i esports: Joan Formentí i Blanquer

c) Interior i serveis: Marta Meya i Posadas

d) Economia i finances: Ramon Abellanet i Meya

e) Medi ambient, agricultura, comerç i turisme: Juli Boada i Valls

f) Cultura, serveis socials i sanitat: Enric Casas i Vallès

g) Joventut, comunicacions i noves tecnologies: Laura Cunill i Serra

Igualment es dóna compte del Decret de l'Alcaldia núm. 151/2011, del dia 8 de juliol de
2011, pel qual es determina que correspon a la Junta de Govern Local de Llívia, a més de
l’assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions i de la facultat de
resoldre o informar els assumptes que en siguin expressament sotmesos per part de
qualsevol altre òrgan municipal, les següents competències corresponents a l’Alcaldia que
queden delegades:
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a) La resolució de les llicències urbanístiques i llicències d’activitats, i les llicències i
autoritzacions per ocupacions de via pública i aprofitament de béns de domini públic
que impliquin un ús comú especial.

Aquesta delegació inclou la facultat de resoldre sobre la devolució de fiances o
garanties relacionades amb les anteriors llicències i autoritzacions en que s’ha delegat
la competència a la Junta de Govern Local.

L’anterior s’entén sempre que les lleis sectorials no atribueixin aquesta facultat
expressament al Ple municipal.

b) Resoldre l’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïda al Ple, així com la dels instruments de
gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

c) Resoldre l’aprovació de l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple, i també l’aprovació de les bases de les proves per a la
selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball. Igualment
designar o nomenar els tribunals de selecció del personal tant funcionari com laboral, i
aprovar les llistes d'aspirants admesos i exclosos i determinar les dates de la selecció.

d) Disposar despeses i autoritzar i resoldre procediments de contractació i
concessions de tot tipus quant llur import sigui superior als 18.000,00 €i inferior al
10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent en cada moment i al límit legal
màxim establert per la competència de l’Alcaldia en aquests àmbits. Aquesta
delegació inclou les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni
la quantia màxima referida.

Aquesta delegació inclou com a competència de la Junta de Govern Local els actes i
les facultats d'execució i gestió d'aquests contractes, amb inclusió a títol merament
enunciatiu de l'aprovació de les certificacions que se'n derivin, de la modificació dels
contractes, de les revisions de preus, de les devolucions de garanties o de la
resolució dels contractes, sempre que estiguin relacionats amb els anteriors
expedients en que s’ha delegat la competència a la Junta de Govern Local. Igualment
inclou l’aprovació dels respectius projectes d’obres i de serveis quan el seu
pressupost se situï dins els límits de la seva delegació aprovar la contractació o per
disposar la despesa.

e) Concertar operacions de crèdit, amb els límits establerts per l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

f) Resoldre l’adquisició i l’alienació de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 %
dels recursos ordinaris del pressupost vigent en cada moment ni el límit legal màxim
establert per la competència de l’Alcaldia en aquests àmbits.
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g) Aprovació de convenis amb entitats i associacions i de col·laboració amb entitats
públiques o privades per a la prestació de serveis així com l’aprovació d’estatuts i de
protocols d’adhesió a entitats públiques i consorcis o entitats d’anàloga naturalesa.

h) Resoldre tots els recursos de reposició i extraordinaris de revisió que s’interposin
contra actes dictats per la Junta de Govern Local i resoldre els expedients de revisió
d’ofici i de revocació dels actes administratius dictats per la Junta de Govern Local,
sempre i quan no sigui preceptiva la declaració de lesivitat que correspon al Ple.

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 les seves
sessions núm. 1 i 2/2011, dels dies 18-06-2011 i 11-07-2011 respectivament.

El Ple es dóna per assabentat.

4t. CREACIÓ DE L’ÀREA SECTORIAL DE CULTURA COM A ÒRGAN
COMPLEMENTARI
S'informa del que disposen els articles 48.2.f) , 49 i 60 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 i
20.1.c de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local, relatius a que l'ajuntament, en
exercici de la seva autonomia organitzativa i per acord del Ple, pot crear òrgans municipals
complementaris, respectant en tot cas l'organització bàsica determinada per les lleis. La
creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis d'eficàcia, economia
organitzativa i participació ciutadana.

El regidor Enric Manel Casas i Valles proposa crear una Àrea sectorial de treball específica
en matèria de cultura amb l’objecte d'estudiar i de treballar o informar els assumptes i
l’actuació municipal en aquests àmbits i fer propostes concretes als òrgan amb
competències resolutives que correspongui.

Explica que la idea és establir una organització oberta al poble que pugui integrar la
participació de tots els possibles interessats i així reunir les possibles idees, ja que considera
que la cultura representa una clara identificació del poble cosa per la que cal que la gent
s’involucri en la cultura de Llívia com a identificació i manifestació del ser i sentir del poble.

Els assistents troben d'acord la proposta, per la qual cosa, s'acorda per unanimitat dels
membres, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, el següent:

Primer. Constituir, com a òrgan complementari d’aquest Ajuntament, l’Àrea Sectorial de
Treball de Cultura.
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Aquesta Àrea s’encarregarà d’agilitar l’estudi, d’impulsar, proposar i informar als òrgans
municipals amb competències resolutòries envers l’actuació municipal en la matèria.

Segon. Els seus integrants per part de l’Ajuntament seran:

. L’Alcaldessa Sílvia Orriols Palmero que la presidirà.

. Enric Manel Casas i Valles, com a regidor de l’Ajuntament.

. Joan Formenti i Blanquer, com a regidor de l’Ajuntament.

. Ramon Prat i Costa, com a regidor de l’Ajuntament.

Aquest òrgan podrà completar-se amb una representació, en concepte de convidats, dels
veïns i persones interessats en el mon cultural i en la promoció d’activitats culturals a Llívia.

Aquesta àrea es reunirà, prèvia convocatòria, quan la Presidenta ho consideri necessari i,
atès el seu caràcter voluntari i no vinculant, no serà necessari redactar actes de les reunions
ja que bastarà amb les notes i indicacions preses en la mateixa sessió per la representació
de l’Ajuntament. Tampoc serà imprescindible l’informe de l’Àrea per tal que els òrgans amb
les competències legalment atribuïdes de l’Ajuntament puguin adoptar les resolucions
adients a la vista dels expedients tramitats.

Fer constar que la seva constitució inicial està prevista per al proper dia 20-07-2011.

5è. APROVACIÓ INICIAL I DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2011
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 2011.

L’Alcaldessa explica que s’ha de ser conscient de que aquest pressupost no és només de la
seva gestió ja que l’actual corporació s’ha trobat amb una bona part ja feta i predisposada
per l’anterior corporació, cosa per la que no representa la seva voluntat al cent per cent
quedant així l’acció de la nova corporació supeditada en gran part tant per aquest any com
pel vinent. No obstant això s’han reduït les despeses en la màxima mesura possible de tal
forma que les no fetes i compromeses o ja signades s’han retallat. També diu que al proper
mes de setembre es començarà a treballar amb el nou pressupost de l’exercici 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.

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 2011, 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.
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El resum per capítols i consolidació del pressupost aprovat és el següent:

INGRESSOS

+Ajuntament +Patronat -Transf intern. = Consolidació
Capítol 1 Impostos directes 946.957 0 0 946.957
Capítol 2 Impostos indirectes 75.000 0 0 75.000
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 374.160 41.500 0 415.660
Capítol 4 Transferències corrents 343.380 1.000 -0 344.380
Capítol 5 Ingressos patrimonials 48.070 200 0 48.270
Capítol 6 Alienació d'inversions reals 345.183 0 0 345.183
Capítol 7 Transferències de capital 954.650 130.450 -130.450 954.650
Capítol 9 Passius financers 727.360 0 0 727.360
TOTALS 3.814.760 173.150 -130.450 3.857.460

DESPESES

+Ajuntament +Patronat -Transf intern. = Consolidació
Capítol 1 Personal 700.490 32.440 0 732.930
Capítol 2 Béns corrents i serveis 758.640 34.710 0 793.350
Capítol 3 Financeres 19.650 0 0 19.650
Capítol 4 Transferències corrents 53.110 0 0 53.110
Capítol 6 Inversions reals 1.303.680 106.000 0 1.409.680
Capítol 7 Transferències de capital 130.450 0 -130.450 0
Capítol 9 Passius financers 848.740 0 0 848.740
TOTALS 3.814.760 173.150 -130.450 3.857.460

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

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, al BOP de Girona i 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, i també s’haurà de publicar el seu resum per
capítols, les condicions generals de l’operació de crèdit inclosa 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. Facultar expressament l’Alcaldessa per tal que signi els documents adients per a la
corresponent tramitació d’aquest pressupost.
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6è. ADJUDICACIÓ DE L’ALIENACIÓ EN VENDA DE LES NAUS NÚM. 2 i 10 DE L’AV.
PAÏSOS CATALANS, NÚM. 26, DE LLÍVIA
Vist l'expedient i les actuacions practicades de la licitació pública per l’adjudicació del
procediment de licitació obert i forma de concurs per a l’alienació en venda, en lots separats,
de les naus núm. 2, 5 i 10 resultants de la declaració d’obra nova i divisió horitzontal i
efectuada en el seu dia en l’edifici construït per l’Ajuntament sobre la finca de l’Avinguda
Països Catalans, núm. 26 (parcel·la número 11 provinent de les cessions de la reparcel·lació
del Pla parcial urbanístic del sector discontinu anomenat cal Barrier, Ctra. d'Estavar i les
Prades del Segre, situada dins de l’àmbit Ctra. d’Estavar).

Atès l'acord del Ple de l'Ajuntament del dia 24 de març de 2011, pel qual es va aprovar el
present expedient administratiu de contractació i s’acordà procedir a la licitació pública,
d'acord amb el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars (PCAP) aprovat a
l’efecte i tenint en compte que en el mateix acord també es va convocar la licitació
corresponent i que aquesta convocatòria ha estat publicada al BOP de Girona núm. 74, del
dia 15-04-2011, al DOGC núm. 5861, del dia 18-04-2011, a l’apartat específic obert a la
pàgina web de l’Ajuntament http://www.llívia.org/ (Ajuntament on line/Contractació) el dia 07-
04-2011 i al perfil del contractant el dia 18-04-2011.

Dins de termini s’han presentat les dues proposicions següents:

1a. Gil Motors Cerdanya SL, registre d'entrada núm. 805, del dia 20-04-2011, amb
fiança dipositada de 2.000,00€.

2a. Jaime Ribot Flix, registre d’entrada núm. 971, del dia data 16-05-2011, amb
fiança dipositada de 2.000,00€.

Atès que correspon efectuar l’adjudicació definitiva d’acord amb les previsions de la clàusula
10 del mateix PCAP ja que la Mesa de Contractació en la sessió del dia 23 de maig de 2011
ha proposat aquesta adjudicació a favor de les dues persones abans esmentades tot d’acord
amb les respectives ofertes presentades i que posteriorment els dos adjudicataris proposats
han satisfet les pagues i senyals establertes en compliment de la clàusula 9 del PCAP.

Vistes les previsions del PCAP, els articles 135, 145 i concordants de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic així com la resta de normes d'aplicació.

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

Primer. Declarar vàlida la licitació efectuada i la proposta d'adjudicació feta per la Mesa de
contractació, i per tant adjudicar sota les condicions que s’indicaran, els contractes per
l’alienació en venda de les naus a favor dels sol·licitants anteriorment indicats, d’acord amb
les dades que tot seguit s’indiquen:

* 1a. Gil Motors Cerdanya SL, amb NIF núm. B17888660. Nau gran núm. 2.
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- Preu de l’adjudicació: 220.000,00 €. Aquest preu no inclou l'IVA (18%) aplicable que
serà a càrrec de l’adjudicatari.

- Paga i senyal per import de 50.000,00 €dipositada en l’Ajuntament el dia 31-05-
2011.

* 2a. Jaime Ribot Flix, amb DNI núm. 40557274V. Nau petita núm. 10.

- Preu de l’adjudicació: 114.379,36 €. Aquest preu no inclou l'IVA (18%) aplicable que
serà a càrrec de l’adjudicatari.

- Paga i senyal per import de 25.000,00 €dipositada en l’Ajuntament el dia 17-06-
2011.

Segon. Fer constar que les anteriors adjudicacions s’entenen fetes amb estricta subjecció al
PCAP expressament aprovat per a aquestes alienacions.

Tercer. Aquestes adjudicacions s’han de notificar en legal forma als respectius adjudicataris i
igualment s’han de publicar al BOP de Girona, a la pàgina web de l’Ajuntament
http://www.llívia.org/ (apartat d’Ajuntament on line/Contractació), al perfil del contractant i al
tauler d’anuncis municipal.

Quart. Facultar l'Alcaldessa per a signar i formalitzar qualsevol document que sigui necessari
per a l’efectivitat i els compliment del present acord.

7è. CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT PER AVANÇAR FINANÇAMENT DEL
PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU DE LA FARMÀCIA DE LLÍVIA
L’Alcaldessa informa de les peticions fetes a les entitats bancàries per concertar un crèdit
pont per fer front a l’avançament de les despeses derivades del projecte museogràfic que
s’amortitzarà anticipadament a mida que es facin efectius els ingressos que se’n deriven del
cobrament de les subvencions concedides. Diu que “la Caixa“ sembla inicialment
interessada i que possiblement molt aviat presentaran la seva proposta que posteriorment
s’haurà d’aprovar i tramitar en legal forma per l’Ajuntament.

El Ple es dóna per assabentat.

8è. RETORN GARANTIA CONTRACTACIÓ PER ACTUACIONS DE RENOVACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC 2009
Es dóna compte de la petició de Citelum Iberica SA (RE 969/2011) en la que demana el
retorn de les fiances per import de 10.588,73 €i 6.856,90€que en el seu dia va dipositar per
garantir la correcta execució de les actuacions de “Renovació de l’enllumenat públic de
Llívia, any 2009” i de “Projecte per a l’estalvi i l’eficiència energètica de la instal·lació de
l’enllumenat públic d’un sector del nucli urbà de Llívia, any 2010”.

Atès que la primera de les actuacions esmentades disposa de l’acta de recepció del dia 27-
11-2009 i la segona d’elles el dia 10-11-2010 i tenint en compte que ha de transcórrer el
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termini de garantia de dos anys establerts ja que l’adjudicatària va oferir expressament
l’ampliació de garantia en un any addicional i va obtenir la corresponent puntuació per
aquest barem d’acord amb els Plecs aprovats per a aquestes actuacions.

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

Primer. Facultar expressament l’Alcaldessa per tal de cancel·lar i retornar la fiança de l’obra
de “Renovació de l’enllumenat públic de Llívia, any 2009” un cop vençut el termini de
garantia a partir del proper dia 28-11-2011 sempre que l’informe de l’enginyer municipal que
s’haurà de fer al venciment del termini sigui favorable.

9è. INFORMES I PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DELS REGIDORS

9.1. Proper inici Fase 2011 de les obres d’accés al Castell de Llívia
L’Alcaldessa informa de les invitacions cursades a tots els contractistes d’obres de Llívia per
tal de poder adjudicar el contracte menor de la fase corresponent al present exercici de 2011
respecte del projecte global de l’accés al Castell de Llívia. Explica el contingut del projecte
total i l’objecte de la fase que ara s’executarà amb un pressupost estimatiu de 25.152,04 €.

L’objectiu és poder executar i justificar l’obra prevista per així poder cobrar la subvenció
concedida pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona.

9.2. Informació darrera reunió amb el Departament d’Ensenyament noves escoles de
Llívia
L’Alcaldessa dóna compte del contingut de la reunió mantinguda amb el representant del
Departament d’Ensenyament a Girona per tractar el tema de la solució a la problemàtica de
Les escoles de Llívia i a la construcció del nou centre.

Des del Departament van manifestar que són molt conscients del tema de les escoles de
Llívia, però que ara per ara no tenen diners per afrontar la construcció de la nova escola.

En definitiva van sortir de la reunió amb els següents punts clars:

- Total prioritat per a solucionar el tema de Llívia.

- El Departament enviarà properament un tècnic que revisarà i valorarà l’estat de les
actuals instal·lacions per afrontar de forma urgent una actuació de la seva millora
(RAM).

- Caldrà posar barracons i tancar les aules que se situen a l’antiga caserna ja pel curs
2012-2013.

- A partir de 2013 hi ha possibilitat d’entrar en la inversió per a construir la nova
escola.
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El Ple es dóna per assabentat i els regidors municipals convenen que s’ha d’insistir i fer
continus recordatoris al Departament d’Ensenyament per tal d’aconseguir fer una realitat el
que s’ha exposat.

10è. 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, 12 de juliol de 2011

Vist i plau
L'ALCALDESSA, El Secretari,

Sílvia Orriols i Palmero


