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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 16 DE
FEBRER DE 2012. NÚM. 1/2012

- Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Llívia
- Hora de començament: 21 hores i 5 minuts
- Hora d'acabament: 23 hores i 20 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, que arriba a la sessió i participa ja des
del punt 4t. (Aprovació provisional Text Refós I modificació
puntual del PICC a Cereja per canvi de clau de sòl rústic
zona Pla de la Serra) fins al final.

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:

Com a qüestió prèvia, s’informa que la present sessió extraordinària té lloc amb mtiu de no
haver-ne fet la sessió ordinària que s’hauria d’haver fet el primer dimarts del present
bimestre que no es va fer per motiu d’haver-ne fet un altre l’anterior dia 22-12-2011 i la
necessitat de tenir enllestits expedients que s’han de resoldre pel Ple en aquest moment.

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

1r. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 12/2011
L'acta de l'anterior sessió del Ple de l'Ajuntament corresponent al passat dia 22 de desembre
de 2011, núm. 122011, ha estat tramesa juntament amb la convocatòria de la present sessió
a tots els membres tal i com preveu la normativa vigent.
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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, un per un, dels Decrets de l'Alcaldia dictats des del dia 22-12-
2011 fins el dia 14-02-2012 (núm. 253 a 256/2011 I 1 a 25/2012). 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 les seves
sessions núm. 8/2011 i també 1 i 2/2012, dels dies 12-12-2011, 16-01-2012 i 06—02-2012
respectivament.

Es lliura als grups una còpia íntegra de les actes corresponents.

El Ple es dóna per assabentat.

4t. APROVACIÓ PROVISIONAL TEXT REFÓS I MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PICC A
CEREJA PER CANVI DE CLAU DE SÒL RÚSTIC ZONA PLA DE LA SERRA
S’informa del Text refós de gener de 2012 en relació a l’expedient d’urbanisme municipal
núm. 2/2010 de la modificació puntual del Pla Intermunicipal Coordinador de la Cerdanya
(PICC) per canvi de clau de sòl rústic zona del Pla de la Serra, a Cereja.

Aquesta modificació puntual es va aprovar inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en la
sessió del dia 24-03-2011 (memòria, plànols i informe de sostenibilitat ambiental
complementat amb l’informe paisatgístic i medi ambiental) i en el tràmit de sol·licitud
d’informes i de consultes a administracions públiques i a públic interessat, s’han rebut els
següents informes:

1) Institut Geològic de Catalunya (RE 1029/2011): s’informa que l’actuació
proposada, d’acord amb les dades disponibles no afecta cap jaciment paleontològic o
punt d’interès geològic.

2) Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (RE
1175/2011): s’informa favorablement.

3) Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona (RE 1176/2011): s’informa que
prop de l'àmbit que és objecte de modificació es coneix l'existència de diversos
jaciments arqueològics no delimitats, per la qual és convenient que les obres que se'n
derivin i afectin el subsòl es realitzin amb el corresponen control arqueològic.
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4) Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, informe urbanístic i
territorial (RE 1413/2011): conclou que cal que la modificació puntual incorporí
normativament la transcripció de l'article 6.4, apartat 3, de les Normes d'ordenació
territorial del Pla territorial, que estableix que, per tractar-se d'una edificació aïllada, és
preceptiu l'estudi d'impacte i integració paisatgística, i la de l'article 6.5 en la part que
defineix el contingut mínim d'aquest estudi.

Tenint en compte que la construcció que es proposa es troba en el límit de l’ocupació
en planta de 500 m², a partir del qual ja es requeriria informe de l’òrgan competent en
matèria de paisatge, es recomana seguir les pautes que estableix la Guia d'integració
paisatgística de construccions agràries publicada per l’anterior Departament de
Política Territorial i Obres Públiques pel que fa al projecte, l’elaboració del estudi
d'impacte i integració paisatgística preceptiu i la valoració posterior d'aquesta
integració per part de l’Ajuntament i, en aquest sentit, vetllar especialment per la
correcta inserció en el lloc, l'adequació de la volumetria, el disseny de façanes i
cobertes, els materials, acabats i cromatisme, els elements auxiliars i les tanques.

5) Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, informe d’impacte i
integració paisatgística (RE 2036/2011): Informa que caldrà incorporar les següents
mesures a la modificació puntual:

- Ubicar la granja a la zona menys exposada visualment. En aquest sentit
caldria ubicar-la a la cantonada nord oest, a 100 metres del barranc i a 50
metres del camí de Targasona.

- Reforçar la plantació que acompanya el rec del Tudó per mitjà d"espècies i
formacions vegetals similars a les plantacions d’acompanyament del rec.

- Implantar una franja vegetal entre el camí i la granja, per mitjà d'espècies i
formacions vegetals similars a les plantacions dels marges dels prats de dall.

- Evitar que les instal·lacions esdevinguin un element preeminent del paisatge,
ubicant reforçant una composició horitzontal de proporcions simples de la
façana i evitar I’excessiva perforació de la façana.

6) Agència Catalana de l’Aigua (RE 2368/2011): conclou que el document de la
modificació puntual haurà de recollir les diferents consideracions realitzades quant
al domini públic hidràulic, zona de policia, zona de servitud, abastament d'aigua,
sanejament, inundabilitat i "Altres aspectes". La documentació ambiental definitiva
haurà de fer una anàlisi de la suficiència del recurs hídric per afrontar la demanda
derivada de la modificació recollir les especificacions el que s’hi especifica en relació a
les necessitats d'aigua i a la justificació de la disponibilitat de recursos hídrics.

Així mateix han estat presentats els següents escrits relacionats amb la informació pública
efectuada:
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1) Josep Delcor i Soler (RE 1059/2011), escrit d’al·legacions.

2) Florenci Cerdà Poch i Carmen Gómez Ramírez (RE 1247/2011), escrit
d’al·legacions.

3) Ganaderies Elies Puig CB (RE 1359/2011), contesta al tràmit de vista i
audiència en relació a les anteriors al·legacions.

L’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental ha tramès (RE 2639/2011) la Resolució de la
Direcció General de Polítiques Ambientals de 15-11-2011 per la qual s’atorga conformitat a
la memòria ambiental de la present modificació derivada de l’informe de sostenibilitat
ambiental prèviament redactat, amb la condició que l’informe de sostenibilitat ambiental es
completi, a nivell informatiu, amb una anàlisi de la suficiència del recurs per afrontar la
demanda d'aigua derivada de l’activitat prevista en l'àmbit de la modificació. Igualment
s’indica que qualsevol abocament directe o indirecte a la llera pública requereix la disposició
prèvia de !a corresponent autorització d'abocament d'aigües residuals, d'acord amb el que
estableixen els articles 245 i següents del Reglament del domini públic hidràulic, que en
relació amb la inundabilitat els usos admesos en el sòl no urbanitzable estaran sotmesos a
les limitacions que estableixen el punt 5 del Reial Decret 9/2008, d’11 de gener, i l’article 6
del Reglament de la Llei d’urbanisme independentment de la qualificació urbanística.

A la vista de l’anterior documentació s’ha redactat la definitiva memòria ambiental i el seu
document d’acompanyament: (RE 25/2012) i també el Text refós de gener 2012 que
actualitza el seu redactat tenint en compte la consideració de la part de les al·legacions
presentades en relació a la justificació de l’interès general de la present modificació puntual i
el contingut que li és propi dels informes rebuts.

Els serveis tècnics municipals han emès un informe del dia 13-01-2012 que obra en
l’expedient, en el que s’informa favorablement l’acord d’aprovació provisional de la
modificació per mitjà del Text refós redactat i també s’informa el contingut de les al·legacions
fent les següents consideracions:

a) Qüestió comuna a les dues al·legacions de manca d’acreditació de l’interès general en
la modificació
És cert que l’Administració, en tractar-se de planejament urbanístic, ha de motivar l’interès
públic, així com ha d’obtenir els informes sectorials favorables que no posin en entredit la
concurrència de l’interès públic; i també és cert que la memòria de la modificació
inicialment aprovada és molt succinta en aquest sentit i que per tant, cal dotar-la d’una
major explicació en la concurrència de l’interès públic.

També és cert que atès l’abast de la modificació, el contingut de la memòria és suficient
perquè en via de revisió jurisdiccional, es pugui constatar que no s’ha incorregut amb
arbitrarietat, i per tant la simplicitat de la memòria no és motiu suficient per denegar
l’aprovació provisional, ja que es pot completar en aquest tràmit d’aprovació provisional
sense constituir una modificació substancial, recollint així en la memòria el perquè
l’Administració va atorgar l’aprovació inicial.



5

En aquest sentit s’entén que les diferents zonificacions o claus d’aquest sòl No
Urbanitzable no han de ser obstacle per donar cabuda a necessitats d’usos pròpiament
rurals, com és el ramader, més quan els informes sectorials són favorables a la
modificació proposada.

En el marc de la utilització racional del sòl que defineix el desenvolupament urbanístic
sostenible, no s’ha d’oblidar que aquesta utilització s’ha de combinar amb el
desenvolupament econòmic, quan la implantació d’usos, no sigui contrària per naturalesa
a la tipologia del sòl on es volen implantar, i a la vegada obtinguin el vist-i-plau d’aquelles
administracions sectorials en relació al canvi d’ús concret en cada part del sòl rural.

Per tant, el desenvolupament econòmic del Municipi, que passa pel desenvolupament
d’activitats econòmiques particulars, s’ha de considerar d’interès públic, com també el fet
de mantenir tipus d’explotacions ramaderes en un sòl apropiat per les mateixes que
altrament haurien d’ubicar-se en altres municipis, i que no són pròpies d’un règim jurídic
de sòl diferent al rural, i en concret al règim del sòl no urbanitzable. Ja l’article 26.1 del
PICC protegeix de forma expressa l’activitat ramadera.

D’aquesta forma el punt de generalitats o objectius de la memòria del Text refós I
actualitza el seu redactat tenint en compte la consideració i justificació de l’interès general
de la present modificació puntual.

b) Qüestió comuna a les dues al·legacions en relació a la naturalesa del present
expedient com a modificació puntual o com a revisió
Cal dir que ja des d’antic, els dictàmens del Consell d’Estat han vingut delimitant les dues
figures. La modificació afecta a aspectes puntuals del territori, però no el seu model global
ni la seva l’estructura general i orgànica. En canvi, la revisió abasta tot el municipi,
proposant un nou model territorial, i no puntual.

L’article 276 del PICC, no prohibeix la modificació puntual, ni imposa la tramitació d’una
revisió. Cal veure que l’article 276 es refereix a un sòl “residual”, a l’entendre que no
tenen un valor agrícola, ramader, específic; per altra part l’explotació d’estabulació de
boví (ramader) no pot ser continuada en quatre anys sense la prèvia modificació, de tal
manera que l’article 276 s’ha d’interpretar de conformitat amb l’art. 10 del TRLU, amb una
interpretació integrada de tot el Pla, i en aquest sentit l’article 277 admet l’ús ramader, i
per altra part l’article 274.4 del PICC admet precisament la modificació puntual del Pla.

Per altra part, els supòsits de revisió estan previstos a l’article 4 en relació al 3 del mateix
PICC, en els quals no es contempla com a revisió el contingut de la present modificació.

Finalment l’apartat 4 del capital d’objectius de la Memòria del PICC, estableix com un dels
objectius, establir un model del tractament del Sòl No Urbanitzable que permeti garantir la
dinàmica dels usos vinculats al sector primari, així com la continuïtat i uniformitat de la
trama rural, el que no queda desvirtuat per la present modificació, abans el contrari.

c) Aspectes específics de l’al·legació de Josep Delcor i Soler
- Es considera que no existeix vulneració de l’article 107 del RLU en la part relativa a la
legitimitat del present expedient. Aquest article s’ha d’entendre amb la redacció de l’article
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76 del TRLU, i interpretar-se de conformitat amb l’exercici del reconegut Dret de Petició,
de tal forma que si l’Administració accepta la proposta de tramitar una modificació, en
entendre que hi concorren supòsits d’interès públic, la pot fer seva i per tant assumir la
iniciativa i procedir a la tramitació, podent distingir llavors entre la figura del promotor de la
proposta i la del promotor de la modificació; en assumir la iniciativa, la modificació es
redactada i tramitada per l’Administració, sense perjudici de la participació dels
particulars, o del mateix promotor de la proposta, en quan a l’aportació de documents,
propostes alternatives, o altra documentació. Efectivament l’Ajuntament en assumir la
redacció i la tramitació, ha pres la iniciativa pública com a resultat d’una petició.

- Com ja s’ha esmentat anteriorment, s’entén que la modificació respon a un interès
públic, essent intranscendent que l’àmbit de la mateixa sigui d’un propietari o de varis, ja
que no s’està al davant d’una sol·licitud de llicència d’obres, sinó d’una modificació
puntual del planejament general.

- Respecte a la Directiva que refereix relativa a prats de dall de terra baixa, cal fer constar
que ja es recull expressament a la modificació sense contravenir-la.

- Sobre l’incompliment de l’article 59 del PICC, cal notar que precisament l’objecte de
l’expedient és la modificació de l’actual clau de sòl No Urbanitzable, cosa per la qual no té
virtualitat jurídica indicar la infracció d’un article, envers a una zona que és objecte de
modificació.

- La resta de consideracions fan referència a qüestions pròpies de la futura construcció i
activitat que no són objecte propi de la present modificació, sinó que han de ser tractades
en el moment processal oportú, així, per exemple la gestió de les dejeccions ramaderes
s’haurà d’establir en el marc del Pla de dejeccions i de normativa sectorial corresponent;
el mateix cal dir del tractament d’aigües residuals, volum edificatori, etc.

- En relació al perjudici als seus interessos derivats de les distàncies entre granges
establertes per les diferents normatives, cal dir que aquesta situació es obvia, però que es
donaria en qualsevol cas. El fet de que una persona sol·liciti llicència per a la construcció
d’una estabulació limita els drets dels propietaris veïns i aquesta situació es dona en
qualsevol tipus de terreny i/o qualificació.

- El projecte presentat justifica documentalment la impossibilitat de construir una
instal·lació d’aquest tipus en qualsevol altre terreny de la mateixa propietat.

- L’estudi d’integració paisatgística forma part del expedient i ha estat degudament
exposat al públic juntament amb la resta de documentació de l’aprovació inicial.

d) Aspectes específics de l’al·legació de Florenci Cerdà Poch i Carmen Gómez Ramírez

- En relació a l’al·legació referent al Pla Especial i indemnitzacions, cal indicar que amb tal
genèrica referència, no es pot manifestar que hi concorri la infracció descrita, atès que és
la mateixa Llei d’Urbanisme la que estableix els supòsits necessaris en que cal tramitar
instruments derivats, i Plans Especials Urbanístics; per altra part no s’aprecia a quines



7

indemnitzacions es refereix, tot i que aquesta qüestió seria pròpia d’un instrument de
gestió urbanistica.

- Pel que fa a la insuficiència de claredat de la suspensió de llicències, no es dona tal
supòsit atesa la remissió que consta en el mateix acord.

Per tot l’anterior es considera procedent l’ aprovació provisional de la present modificació,
cosa per la qual, 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. Estimar parcialment les dues al·legacions presentades pels motius indicats a la part
expositiva del present acord de tal forma que el Text refós de gener de 2012 ha actualitzat el
redactat a l’efecte de justificar l’interès general de la present modificació puntual.

Segon. Desestimar la resta al·legacions incloses en els escrits presentats pels motius
indicats a la part expositiva del present acord.

Tercer. Aprovar provisionalment el Text refós de gener de 2012 de la modificació puntual del
Pla Intermunicipal Coordinador de la Cerdanya de Girona, a Cereja, per canvi de clau de sòl
rústic zona Pla de la Serra, juntament amb els documents i apartats que conté (memòria i
plànols).

Declarar específicament la presa en consideració feta per part d’aquest Ple de l’informe de
sostenibilitat ambiental i de la definitiva memòria ambiental i el document d’acompanyament
(RE 25/2012), documents que queden aprovats per part d’aquest Ajuntament juntament amb
i l’informe paisatgístic de febrer de 2011 que també consta a l’expedient.

Declarar igualment que queden incorporats a la present aprovació els continguts dels
informes emesos abans referits que consten a l’expedient.

Quart. Trametre dos exemplars de la documentació inclosa en la present aprovació
provisional a la Comissió d’Urbanisme de Girona, juntament amb una còpia de l’expedient
administratiu per tal que procedeixi, si escau, a la seva aprovació definitiva i publicació en
legal forma i a la devolució d’un exemplar degudament diligenciat.

Cinquè. Aquest acord s’ha de notificar en legal forma als interessats en l’expedient.

Sisè. Facultar l’Alcaldia per tal que signi els documents adients per donar compliment al
present acord.

5è. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PICC PER
SUPRESSIÓ UA-6 DE CEREJA
S’informa de l’estat de tramitació de l’expedient de modificació puntual del Pla Intermunicipal
Coordinador de la Cerdanya de Girona per supressió delimitació Unitat d’Actuació UA-6 del
nucli de Cereja, de Llívia (expedient administratiu d’urbanisme núm. 3/2010).
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Concretament la part interessada ha presentat el Text refós d’octubre 2011 (RE 2507/2011)
a la vista del requeriment efectuat (RE 2029/2011) per la Comissió Territorial d’urbanisme de
Girona (expedient CTU núm. 2010 / 043261 / G).

Es té en compte l’informe dels serveis tècnics municipals del dia 13-02-2012 en el que,
atenent a la situació actual de mercat, es valora el 10 per cent de l’aprofitament urbanístic
en 29.547,82 €d’acord amb les següents dades:

Determinació de costos i despeses:

Cost d’execució material- Cem.....................................................1.265,65.-€/m2
Benefici industrial del constructor- Bc......4%.....................................90,05.-€/m2
Despeses generals del constructor- Gc.....16%...............................368,25.-€/m2
Despeses de promoció- Gp....20%+5%...........................................577,65.-€/m2
Marge de benefici del promotor- b..........21,42%.....................Segona residència

Formules

F= Vm.(1-b)-∑ Ci                       F= 3.100. (1-0,2142) + 2.301,60 = 134,38.-€/m2
∑Ci = Cem +Bc+ Gc + Gp ∑ Ci= 1.265,65 + 90,05 +368,25 + 577,65 = 2.301,60

Valoració

Valor de mercat- Vm......................................................................3.100,00.-€/m2
Valor unitari del solar – F..................................................................134,38.-€/m2
Superfície edificable..............................................................................700,50 m2
Valor del solar.................2.243,70 x 134,38....................................301.508,40.-€
Deduccions per costos d’urbanització-2%...........................................6.030,17.-€
Valor total del solar.......................................................................295.478,23.-€
Valor de l’aprofitament urbanístic 10%.........................................29.547,82.-€

Per tot l’anterior es considera procedent la verificació del Text refós d’octubre 2011 i
l’aprovació per part de l’Ajuntament de la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals,
cosa per la qual, 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 i verificar el Text refós (octubre/2011) redactat en relació a la referida
modificació puntual del Pla Intermunicipal Coordinador de la Cerdanya de Girona. El text
redactat i verificat per aquest Ple és el que figura degudament diligenciat a l’expedient
administratiu.

Aprovar la valoració del 10 per cent de l’aprofitament urbanístic inclosa a l’informe dels
serveis tècnics municipals del dia 13-02-2012, per import de 29.547,82 €, de tal forma que
no es tindrà en compte la valoració inclosa al Text refós presentat per la part propietària als
efectes de la present verificació.
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Segon. Trametre dos exemplars d’aquest text refós ara verificat a la Comissió d’Urbanisme
de Girona juntament amb una còpia de l’informe de valoració del tècnic municipal aprovat i
una certificació del present acord, per tal que procedeixi, si escau, a la seva aprovació
definitiva i, previ compliment dels requisits adients, a la publicació en legal forma de la
modificació definitivament aprovada i a la devolució d’un exemplar degudament diligenciat.

Tercer. Aquest acord s’ha de comunicar al Sr. Carles E. Moner i Codina, en representació de
General Vilaret SL i de TR 5 SL, com a parts propietàries.

Quart. Facultar l’Alcaldia per tal que signi els documents adients per donar compliment al
present acord.

6è. ESCRIT DE LLIVIAESPORT GESTIÓ SL EN RELACIÓ ALS DARRERS ACORDS DEL
PLE ENVERS LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’OBRA PÚBLICA PER L’ÀREA
D’INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES I DE LLEURE
S’informa de l‘escrit presentat per Llíviaesport Gestió SL (RE 2751/2011) en el que es
contesta i es fan determinades puntualitzacions en relació als acord adoptats per aquest Ple
en la sessió del dia 25 d’octubre de 2011, en relació a diverses propostes plantejades en el
seu dia per part de la concessionària.

Els temes plantejats i les manifestacions d’aquest escrit són els següents:

a) Abans de l’inici de les obres es presentarà un aval per import de 15.000,00 €o una
certificació de l’entitat garant.

b) L’element de cobriment serà de pissarra i els tancaments seran prèviament
consensuats per tal d’obtenir la conformitat de l’Ajuntament.

c) en relació a la liquidació del deute de 110.000,00 €de Lliviaesport Gestió SL com a
concessionària amb l’Ajuntament de Llívia, es manifesta que en el seu dia es va
incorporar al projecte un aparcament i l’adequació de l’entorn i el compromís
d’adequació d’un nou espai al Parc de Sant Guillem per a satisfer les necessitats de
l’Ajuntament i que, a més de mantenir aquests compromisos anteriorment adquirits,
proposa assumir els costos de la captació i la conducció de l’aigua termal que s’hauria
de satisfer per part de l’Ajuntament, com a mesura de liquidació i periodificació de
l’import reclamat.

S’insta a mantenir la solució de l’aparcament en entendre que és la més favorable per
a l’entorn i també per ser absolutament necessària per a la viabilitat del projecte.

Igualment, davant la dificultar manifestada per l’Ajuntament de poder assumir el cost
per la captació i canalització de les aigües termals, indica que el contracte de la
concessió estableix aquesta obligació a l’efecte de poder aprofitar l’aigua termal,
condició fonamental i en la que es basa el projecte.
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d) Necessitat que a través de l’Ajuntament i de forma comú amb la concessionària, es
negociï amb l’empresa subministradora d’energia elèctrica, l’adequació del centre de
transformació per al subministrament de l’entorn, resolent així tot l’equipament
municipal.

e) Respecte del replanteig de l’obra i la seva posterior comprovació, es recorda que,
com ja s’ha dit en altres ocasions, estan en el dificultós procés d’ultimar el
finançament del projecte. Es preveu el començament dels treballs per als mesos de
març o abril, i per tant en les dates referides cursaran la convocatòria per procedir a la
comprovació del replanteig.

El regidor Marc Torrent diu que considera que és un projecte bo per Llívia, que pot impulsar
el turisme i suposar una important ajuda per al municipi de Llívia, i que per tant s’han de fer
els màxims esforços per aconseguir que sigui una realitat.

A la vista de l’anterior, l’Alcaldessa proposa deixar l’assumpte sobre la taula i per tant, no
adoptar en aquest moment cap acord, sense haver mantingut prèviament una reunió amb la
concessionària per tractar els temes indicats i procurar així desencallar o poder acordar el
que sigui pertinent.

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

Primer. Deixar els assumptes referits sobre la taula, pendents de resolució, per tal de poder
tractar-los en una propera sessió del Ple, que haurà d’estar precedida d’una reunió conjunta
amb la concessionària oportunament convocada per l’Alcaldessa.

Segon. Comunicar aquest acord a Lliviaesport Gestió SL.

7è. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 DE LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA
L’Alcaldessa explica els motius d’aquesta modificació que figuren al resum de costos per a la
determinació de les tarifes presentat per la concessionària Sorea (RE 272/2012) i indica que
d’acord amb els càlculs presentats la pujada serà aproximadament d’uns 3 i escacs €
trimestrals per als abonats domèstics i que hi ha una inversió molt important que s’ha hagut
de fer i que s’ha de mantenir i finançar, tot agreujat per una baixada efectiva dels consums
sense que això suposi una correlativa disminució dels costos de prestació del servei.

Igualment es contempla un cànon municipal que passa a ser de 25.000 €anuals i la
penalització dels usos de comunitats d’obres i d’altres no expressament tarifats.

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

Primer. Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació de l’epígraf segon
de l’article 6 de l'Ordenança fiscal de referència, que quedarà redactat de la següent forma:

“Epígraf segon. Servei d'abastament i manteniment
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S’estableixen uns mínims de consum facturables per cada trimestre per a totes les unitats
subministrades. En qualsevol cas, seran facturats de forma trimestral com a mínim
aquests m³ al preu de la tarifa vigent en cada moment i per cada unitat de consum, tot
d’acord amb els següents llindars:

Habitatges familiars 36 m³/trimestre

Bars i similars 68 m³/trimestre
Restaurants 102 m³/trimestre
Hotel / fàbrica 171 m³/trimestre
Perruqueria 85 m³/trimestre
Comunitats, obres i altres 75 m³/trimestre
Particulars sense comptador 49 m³/trimestre

a) Consums: sobre els mínims anteriors i sobre els excessos de consum per sobre
d’aquests mínims s’aplicaran les següents tarifes:

Consum m³ fins al mínim €/m³
Habitatges familiars 0,6993
Bars i similars 0,6993
Restaurants 0,6993
Hotel / fàbrica 0,6993
Perruqueria 0,6993
Comunitats, obres i altres 1,2550
Particulars sense comptador 1,0756

Consum m³ en excés del mínim €/m³
Habitatges familiars 1,0027
Bars i similars 0,6993
Restaurants 0,6993
Hotel / fàbrica 0,6993
Perruqueria 0,6993
Comunitats, obres i altres 1,8000
Particulars sense comptador 1,0756

b) Complement tarifari per al finançament i manteniment d’obres: 0,0532 €/m³.

c) Manteniment de comptadors: 1,21€/abonat/mes. “

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 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.
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En el cas que no es presenti cap reclamació contra la modificació aprovada dins el període
d'exposició pública, l’acord i text adoptat quedarà aprovat amb caràcter definitiu sense
necessitat de nova resolució expressa per part d'aquest Ple.

Tercer. Un cop sigui definitiva la 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 el text modificat al BOP de Girona i a la
web municipal.

Aquesta modificació serà d'aplicació a partir del trimestre sencer immediatament posterior a
la publicació al BOP de Girona del text definitiu de la modificació.

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

8è. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE
PUIGCERDÀ PER LA DELEGACIÓ I ENCÀRREC DE LA GESTIÓ DEL REGISTRE DE
SOL·LICITANTS D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
S’informa de la tramesa per part de l’Ajuntament de Puigcerdà (RE 155/2012) del conveni
tipus per a la delegació i encàrrec de la gestió del Registre de sol·licitants d'habitatges amb
protecció oficial.

L'objectiu i finalitat de l’adhesió al conveni tipus és permetre dotar d’una major agilitat i
cobertura jurídica al procés d'extensió del Registre de sol·licitants als municipis de la
Cerdanya que estiguin dintre del territori de Girona.

Cal recordar que de fet aquest Ajuntament de Llívia ja ha emprat en la darrera promoció els
serveis de l’Oficina d’Habitatge de Puigcerdà.

El conveni tipus estableix els vincles de col·laboració necessaris per garantir una correcta
gestió del Registre de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial, d'acord amb la
regulació establerta pel Decret 106/2009 de 19 de maig, el qual article 3.2 preveu
expressament que els ajuntaments poden associar-se per a la creació de registres d'àmbit
supralocal. Així es formalitza l'oportú encàrrec de gestió que es durà a terme a través de
l'Oficina local d'habitatge de l'Ajuntament de Puigcerdà.

Es preveu una durada indefinida, que es pot denunciar per qualsevol de les dues parts
havent de caldrà considerar, en el seu cas, els terminis dels contractes administratius
d'adjudicació dels serveis i esperar a la seva finalització per tal de no afectar amb la renúncia
a tercers.

Trobat conforme el text del conveni, i tenint en compte el que disposen els articles 303 i
següents del Decret 179/95 ROAS, s'acorda per unanimitat dels membres, el següent:
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Primer. Aprovar el text literal del conveni amb l’Ajuntament de Puigcerdà, per a la delegació i
encàrrec de la gestió del Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial, tal i com
figura redactat a la proposta tramesa per l’Ajuntament de Puigcerdà.

Segon. L'Ajuntament de Llívia designa l’Alcaldessa, Sílvia Orriols i Palmero, com a
representant per a resoldre de comú acord les incidències que puguin sorgir no previstes en
el conveni aprovat.

Tercer. Comunicar aquest acord i conveni a l’Ajuntament de Puigcerdà i a la Direcció
General d'Administració Local.

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

9è. RATIFICACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES EN EL
MARC DE LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
Es llegeix el contingut íntegre de l’acord 9è adoptat el dia 16-01-2012 per la Junta de Govern
Local a proposta de la Diputació de Girona, pel qual l’Ajuntament de la Vila de Llívia fa seus
els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les
emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020, mitjançant la creació
de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.

Al mateix temps es reflexa el compromís de l’Ajuntament per tal elaborar un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible (PAES) en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte
i a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar
el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per
l’Energia sostenible a Europa.

Igualment s’informa que des de la Diputació de Girona s’ha considerat adient redactar el
PAES de Llívia. Aquesta actuació suposarà un estalvi per l’Ajuntament i l’alliberament de
l’obligació d’assumir la seva redacció, al temps que per la Diputació de Girona suposarà una
ajuda en la redacció del PAES marc dins del programa pilot que està implantant i en el que
s’ha inclòs el municipi de Llívia.

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

Primer. Ratificar íntegrament el contingut de l’acord de referència adoptat per la Junta de
Govern Local en la seva sessió del dia 16-01-2012.

Segon. Acceptar expressament la iniciativa de la Diputació de Girona de redactar
directament el PAES de Llívia.
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Tercer. Facultar expressament la Sra. Alcaldessa per tal que comuniqui formalment el
present acord a la Diputació de Girona.

10è. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS DE LLÍVIA PREVISTES
NOMINATIVAMENT AL PRESSUPOST
Com a qüestió prèvia al tractaments dels apartats inclosos en aquest punt de ‘ordre del dia,
el regidor Ramon Prat i Costa diu que tal i com van les coses caldrà retallar en aquestes
subvencions. El regidor Ramon Abellanet i Meya diu que engyany ja s’han rebaixar de forma
considerable, i que es tracta d’entitats de Llívia que fan una important tasca a nivell del
municipi que no podrien sobreviure sense aquests ajuts.

10.1. AMPA curs 2011-2012
Es dóna compte de la petició de referència (RE núm. 2232/2011), en la que se sol·licita l’ajut
econòmic de l’Ajuntament per poder sufragar les despeses derivades de les activitats
d’interès general que l’esmentada entitat realitzarà durant el curs escolar 2011-2012.
S’adjunta un estat dels resultats d’activitats del curs 2010-2011 i la previsió dels mateixos del
curs 2011-2012.

Vist que les activitats que desenvolupa són d’interès general i que redunden en benefici i
interès del municipi en general i que el pressupost municipal del present exercici contempla
nominativament l’ajut que es demana a la partida 2012-3-481.01, i tenint en compte el que
preveu al respecte l’Ordenança reguladora de les bases i les convocatòries de subvencions
per actuacions que siguin d’interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu, social,
econòmic o humanitari del municipi de Llívia (BOP núm. 245, de 27-12-2005).

Vist que l’esmentada entitat, d’acord amb les dades de què es disposa, està al corrent de les
obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

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

Primer. Atorgar un ajut per import de 3.000,00 €, a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
de l’Escola Pública Jaume I, de Llívia, per tal de fer front al dèficit originat per les seves
activitats durant el curs escolar 2011-2012.

Es condiciona l’efectivitat d’aquest acord a la presentació en l’Ajuntament de la memòria
explicativa de les activitats dutes a terme durant el curs escolar 2010-2011 i l’estat-resum
dels comptes resultants de la mateixa temporada degudament aprovats i signats per part
dels òrgans responsables de l’entitat, tal i com es va sol·licitar en l’atorgament de l’ajut
corresponent a la referida temporada.

S’autoritza la despesa amb càrrec a la partida abans esmentada del pressupost d’aquest
Ajuntament.

Segon. Es faculta l’Alcaldessa per lliurar l’import de l’ajut atorgat d’acord amb les
disponibilitats de tresoreria.
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Tercer. Fer constar que a la finalització del curs escolar 2011-2012 l’AMPA haurà de
presentar en aquest Ajuntament la memòria explicativa de les activitats dutes a terme durant
el curs i un estat-resum dels comptes resultants degudament aprovats i signats per part dels
òrgans responsables de l’entitat. La presentació d’aquesta documentació serà requisit
indispensable per poder obtenir, si procedeix, ajuts d’aquest tipus en posteriors cursos
escolars.

Quart. Fer constar expressament que aquest ajut té caràcter d’extraordinari, i que per tant,
en cap cas això condicionarà l’atorgament ni la quantia d’altres subvencions per a propers
exercicis o ocasions.

Cinquè. Comunicar aquest acord a l’entitat peticionària.

10.2. Club FUTSAL Llívia per la temporada 2011-2012
Es dóna compte de la petició de referència (RE núm. 2721/2011), en la que se sol·licita l’ajut
econòmic de l’Ajuntament per poder sufragar les despeses derivades de les activitats
d’interès general que l’esmentada entitat realitzarà durant la temporada 2011-2012. Es
presenta el pressupost de la temporada 2011-2012.

Vist que les activitats que desenvolupa són d’interès general i que redunden en benefici i
interès del municipi en general i que el pressupost municipal del present exercici contempla
nominativament l’ajut que es demana a la partida 2012-3-481.04, i tenint en compte el que
preveu al respecte l’Ordenança reguladora de les bases i les convocatòries de subvencions
per actuacions que siguin d’interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu, social,
econòmic o humanitari del municipi de Llívia (BOP núm. 245, de 27-12-2005).

Vist que l’esmentada entitat, d’acord amb les dades de què es disposa, està al corrent de les
obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

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

Primer. Atorgar al Club FUTSAL Llívia un ajut per import de 6.000,00 €, per tal de fer front al
dèficit originat per les seves activitats durant la temporada 2011-2012.

Es condiciona l’efectivitat d’aquest acord a la presentació en l’Ajuntament de la memòria
explicativa de les activitats dutes a terme durant l’anterior temporada 2010-2011 i un estat-
resum dels comptes resultants degudament aprovats i signats per part dels òrgans
responsables de l’entitat, tal i com es va sol·licitar en l’atorgament de l’ajut corresponent a la
referida temporada.

S’autoritza la despesa amb càrrec a la partida abans esmentada del pressupost d’aquest
Ajuntament.

Segon. Fer constar que, per a la justificació de la present subvenció caldrà presentar en
aquest Ajuntament a la finalització de la present temporada, una memòria explicativa de les
activitats dutes a terme durant el període i un estat-resum dels comptes resultants
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degudament aprovats i signats per part dels òrgans responsables de l’entitat. La presentació
d’aquesta documentació serà requisit indispensable per poder obtenir, si procedeix, ajuts
d’aquest tipus en posteriors temporades.

Tercer. Fer constar expressament que aquest ajut té caràcter d’extraordinari, i que per tant,
en cap cas això condicionarà l’atorgament ni la quantia d’altres subvencions per a properes
temporades o ocasions.

Quart. Comunicar aquest acord a l’entitat peticionària.

10.3. Club Esquí Llívia per la temporada 2011-2012
Es dóna compte de la petició de referència (RE núm. 2681/2011), en la que se sol·licita l’ajut
econòmic de l’Ajuntament per poder sufragar les despeses derivades de les activitats
d’interès general que l’esmentada entitat realitzarà durant la temporada 2011-2012.
Juntament amb la sol·licitud també es presenta, entre d’altra documentació, el balanç social i
esportiu de l’anterior temporada 2010-2011 i l’acta de l’Assemblea General del dia 02-07-
2011 que inclou el balanç econòmic, la valoració de l’anterior temporada 2010-2011 i també
la previsió de pressupost i la planificació de la present temporada.

Vist que les activitats que desenvolupa són d’interès general i que redunden en benefici i
interès del municipi en general i que el pressupost municipal del present exercici contempla
nominativament l’ajut que es demana a la partida 2012-3-481.03, i tenint en compte el que
preveu al respecte l’Ordenança reguladora de les bases i les convocatòries de subvencions
per actuacions que siguin d’interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu, social,
econòmic o humanitari del municipi de Llívia (BOP núm. 245, de 27-12-2005).

Vist que l’esmentada entitat, d’acord amb les dades de què es disposa, està al corrent de les
obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

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

Primer. Atorgar al Club Esquí Llívia un ajut per import de 6.000,00 €, per tal de fer front al
dèficit originat per les seves activitats durant la temporada 2011-2012.

S’autoritza la despesa amb càrrec a la partida abans esmentada del pressupost d’aquest
Ajuntament.

Segon. Fer constar que, per a la justificació de la present subvenció caldrà presentar en
aquest Ajuntament a la finalització de la present temporada, una memòria explicativa de les
activitats dutes a terme durant el període i un estat-resum dels comptes resultants
degudament aprovats i signats per part dels òrgans responsables de l’entitat. La presentació
d’aquesta documentació serà requisit indispensable per poder obtenir, si procedeix, ajuts
d’aquest tipus en posteriors temporades.
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Tercer. Fer constar expressament que aquest ajut té caràcter d’extraordinari, i que per tant,
en cap cas això condicionarà l’atorgament ni la quantia d’altres subvencions per a properes
temporades o ocasions.

Quart. Comunicar aquest acord a l’entitat peticionària.

10.4 Club Bàsquet Llívia per la temporada 2011-2012
Es dóna compte de la petició de referència (RE núm. 2671/2011), en la que se sol·licita l’ajut
econòmic de l’Ajuntament per poder sufragar les despeses derivades de les activitats
d’interès general que l’esmentada entitat realitzar durant la temporada 2011-2012. Es
presenta el tancament signat de comptes de la temporada 2010-2011 i la corresponent
memòria d’activitats.

Vist que les activitats que desenvolupa són d’interès general i que redunden en benefici i
interès del municipi en i que el pressupost municipal del present exercici contempla
nominativament l’ajut que es demana a la partida 2012-3-481.02, i tenint en compte el que
preveu al respecte l’Ordenança reguladora de les bases i les convocatòries de subvencions
per actuacions que siguin d’interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu, social,
econòmic o humanitari del municipi de Llívia (BOP núm. 245, de 27-12-2005).

Vist que l’esmentada entitat, d’acord amb les dades de què es disposa, està al corrent de les
obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

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

Primer. Atorgar al Club Bàsquet Llívia un ajut per import de 6.000,00 €, per tal de fer front al
dèficit originat per les seves activitats durant la temporada 2011-2012.

S’autoritza la despesa amb càrrec a la partida abans esmentada del pressupost d’aquest
Ajuntament.

Segon. Fer constar que, per a la justificació de la present subvenció caldrà presentar en
aquest Ajuntament a la finalització de la present temporada, una memòria explicativa de les
activitats dutes a terme durant el període i un estat-resum dels comptes resultants
degudament aprovats i signats per part dels òrgans responsables de l’entitat. La presentació
d’aquesta documentació serà requisit indispensable per poder obtenir, si procedeix, ajuts
d’aquest tipus en posteriors temporades.

Tercer. Fer constar expressament que aquest ajut té caràcter d’extraordinari, i que per tant,
en cap cas això condicionarà l’atorgament ni la quantia d’altres subvencions per a properes
temporades o ocasions.

Quart. Comunicar aquest acord a l’entitat peticionària.

11è. COMPTES DE RECAPTACIÓ DEL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANYA-RIPOLLÈS CORRESPONENTS A LLÍVIA, ANY 2011
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S'informa de l’escrit rebut (RE 179/2012) del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès, en el que demanen l’aprovació de l’Ajuntament en relació al compte de recaptació
corresponent al municipi de Llívia tancat al 31-12-2011.

En aquest escrit s’adjunta el compte de recaptació tancat al 31-12-2011 del que es desprèn
un total pendent 178.328,13 €. També inclou el detall dels rebuts pendents de cobrament i la
relació de propostes de baixa a 31-12-2011.

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

Primer. Donar la conformitat al compte de recaptació per càrrecs tancat al 31-12-2011.

Segon. Facultar l’Alcaldessa per tal de trametre una certificació d'aquest acord al Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

12è. DESTINACIÓ DEL TRAM SUPRAMUNICIPAL DELS FONS DE COOPERACIÓ
LOCAL DE CATALUNYA DE 2011 AL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
S’informa de l’escrit rebut del Consell Comarcal de la Cerdanya (RE 379/2012), en relació a
la proposta del Consell d'Alcaldes del dia 09-01-2012 envers les aportacions dels municipis
en favor del Consell Comarcal per crear un fons comú que permeti finançar activitats i/o
projectes d’àmbit comarcal.

L’Alcaldessa explica que la proposta concreta consisteix en l’aportació per part de cada
municipi d’una quantitat equivalent a l’assignada per cada anualitat en el tram destinat al
foment de la prestació supramunicipal de serveis del Fons de cooperació local de Catalunya,
de tal forma que es pugui disposar de finançament suficient per als serveis deficitaris, com
poden ser entre d’altres els serveis socials, dels que es beneficien o són usuaris els
municipis de la comarca i per tant el de Llívia.

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

Primer. Destinar al Consell Comarcal de la Cerdanya l’import corresponent a l’Ajuntament de
Llívia del tram per al foment de la prestació supramunicipal de serveis del Fons de
cooperació local de Catalunya.

Segon. Ordenar el tràmit de la certificació necessària per justificar davant la Direcció General
d’Administració Local a través de la plataforma Eacat la destinació del tram supramunicipal
corresponent a l’any 2011.

Tercer. Facultar l’Alcaldessa per tal de lliurar al Consell Comarcal de la Cerdanya aquests
fons corresponents a l’any 2011 quan es rebin de forma efectiva.

13è. INFORMES I PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DELS REGIDORS

13.1. Sortida des de Llívia de la Marxa Cicloesportiva la MASSI Font Romeu (Associació
Font Romeu Cyclisme)
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S’informa de la proposta per 2012 presentada per l’Associació Font Romeu Cyclisme, en
relació a la tercera edició de la marxa cicloesportiva “La MASSI Font Romeu” prevista per al
dia 26-08-2012. Hi haurà dues noves rutes, una de menor distància de 95 quilòmetres i una
altra de major recorregut 1545 quilòmetres, amb sortida des de Llívia i arribada a Font
Romeu totes dues.

L’Alcaldessa diu que aquesta activitat no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament, que
només haurà de posar a disposició de l’organització bàsicament el pavelló esportiu i el
subministrament elèctric, i que nourà per Llívia unes 800 persones.

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

Primer. Autoritzar la sortida i el pas de les dues rutes de referència pel terme municipal de
Llívia, sempre i quan l’organització obtingui també la conformitat del Servei Català de Transit
la resta de permisos i assegurances necessàries per a l’esdeveniment.

Cedir l’ús del poliesportiu a l’Organització de la marxa cicloesportiva.

13.2. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència
del dia 14-12-2011 i el text dels seus Estatuts que obren en l’expedient.

Els membres deliberen sobre el tema plantejat i el regidor Enric Manel Casas i Valles diu
que votarà en contra ja que no està d’acord amb la proposta de l’Associació.

Per l'anterior, vist que no hi ha acord inicial, un cop deliberat l'assumpte, es procedeix a la
votació de la proposta d’acord presentada. De la votació s'obté el següent resultat: Sílvia
Orriols i Palmero, Marc Torrent i Palou, Joan Formenti i Blanquer, Ramon Abellanet i Meya,
Marta Meya i Posadas, Juli Boada i Valls, Laura Cunill i Serra i Ramon Prat i Costa voten a
favor de la proposta; Enric Manuel Casas i Valles vota en contra pel motiu ja exposat; així el
resultat definitiu és de 8 vots a favor i 1 vot en contra, per la qual cosa s'acorda per majoria,
el següent:

Primer. Adherir-se l’Ajuntament de Llívia a l’Associació de Municipis per la Independència
constituïda a Vic el dia 14 de desembre de 2011.

Segon. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.

Tercer. Facultar la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.

Quart. Delegar en la Regidora Laura Cunill i Serra per representar aquest Ajuntament
davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.

Cinquè. Remetre una certificació del present acord a la presidència de l’Associació de
Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció
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General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.

13.3 Moció del Consell Comarcal de la Cerdanya en relació al Túnel del Cadí
Es dóna compte la moció aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya el dia 13
de febrer de 2012, tramesa a aquest Ajuntament per si es vol procedir a la seva aprovació.

L’any 1984 s’inaugurà el túnel del Cadí que va permetre la comunicació entre el Berguedà i
la Cerdanya, dues comarques que fins aleshores vivien d’esquenes.

Una obra d’aquesta magnitud va comptar amb la participació de capital privat que va fer
possible la seva construcció. El peatge existent permet finançar la construcció i el
manteniment del túnel. El peatge acaba al març del 2023.

Es pot arribar a entendre la necessitat d’un peatge com a instrument per recuperar la
inversió inicial; malgrat l’existència d’altres infraestructures similars i exemptes d’aquest
peatge com ara el túnel de Viella.

Per la Cerdanya, el túnel del Cadí, ha suposat un abans i un després clarament diferenciador
pel que fa a aspectes de desenvolupament de l’activitat econòmica a la comarca obrint-se
nous horitzons accessibles que fins a l’existència d’aquesta infraestructura eren impensables
de plantejar.

Lligat a la pròpia infraestructura, i arran de les mesures preses a favor de la mobilitat
obligada, la gent de la Cerdanya, ja sigui a nivell particular, associacions, empreses, etc. han
vist la possibilitat de desenvolupar la seva activitat fora de la comarca sense haver de
renunciar a viure-hi per una manca d’oferta laboral o d’activitat competitiva i aquesta
circumstància ha creat la necessitat, per molts habitants de la comarca, de passar pel túnel
del Cadí pràcticament a diari.

En aquest sentit, també, cal remarcar que actualment l’activitat econòmica de la Cerdanya
es fonamenta principalment en els serveis i turisme que ve de fora i que utilitzen, per accedir
a la comarca, el túnel del Cadí.

Si bé els habitants de la Cerdanya tenen bonificat el cost del túnel del Cadí, l’existència del
peatge fa que l’activitat econòmica de la comarca es vegi penalitzada pel sobrecost que han
d’afegir tant els que ens visiten de forma habitual com de forma esporàdica i tots aquells que
es plantegen qualsevol activitat econòmica amb necessitat de transport.

Fins ara hem pogut observar un constant creixement del peatge del túnel del Cadí pels no
residents a la comarca i no havent-hi una alternativa viable per a accedir a la Cerdanya, fa
que s’encareixin els productes i serveis que ens arriben de fora i perdem competitivitat en
molts aspectes.

És per aquest motiu que la comarca té la legítima aspiració de poder tenir una connexió
gratuïta amb la resta del territori català. Aquest fet s’haurà de produir al 2023.



21

Recentment, s’ha pogut constatar a través de la premsa, que la Generalitat de Catalunya ha
adquirit les accions del túnel del Cadí corresponents a l’empresa Abertis, convertint-se en
l’única propietària d’aquesta infraestructura.

De la mateixa manera, la premsa també apunta que la intenció de la l’administració
autonòmica és procedir a la privatització de la gestió.

Davant d’aquest possible escenari i sense entrar a valorar les accions que són pròpiament
de compra i venda, el Consell Comarcal de la Cerdanya s’ha vist en la necessitat de
plantejar certs aspectes al voltant del túnel del Cadí que podrien afectar en diversos sentits
l’activitat econòmica de la nostra comarca.

En un procés de privatització com el que s’apunta, es considera que existeix el perill de que
la nova empresa privada i amb ànim de desenvolupar el seu negoci al voltant d’aquesta
infraestructura, tingui el poder absolut de decidir les condicions per passar pel túnel i com
aquestes poden afectar negativament l’economia de la comarca. Especialment si això
signifiqués allargar el peatge durant un llarg període de temps, més enllà de la concessió
actual que finalitza l’any 2023.

Des del Ple d’aquest Ajuntament de Llívia es considera que cal defensar els interessos del
territori i dels que hi viuen que en realitat són els que fan de la Cerdanya una comarca viva i
activa i no només una zona de passada i de visita i demanem a la Generalitat de Catalunya
que aquesta possible privatització del túnel del Cadí no vagi en detriment del
desenvolupament de l’activitat econòmica de la Cerdanya i que cal exigir la gratuïtat del túnel
del Cadí per tothom a partir del moment en què finalitza la concessió vigent l’any 2023.

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

Primer. Aprovar i adherir-se expressament a l’acord del dia 13 de febrer de 2012 del Ple del
Consell Comarcal de la Cerdanya relativa al túnel del Cadí.

Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya per tal que li doni la
tramitació adient.

14è. INSTÀNCIES, ESCRITS I ALTRES ASSUMPTES DE TRÀMIT

14.1. Petició de Cirque Apollo per actuació 2012
S'examina la petició de Cirque Apollo (RE 2521/2011) en la que demana autorització per
instal·lar-se a Llívia i fer actuacions els propers dies 11 i 12 d’agost de 2012.

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

Primer. Donar la conformitat al Cirque Apollo per a la seva instal·lació a Llívia els dies 11 i 12
d’agost de 2012.
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Segon. Aprovar la liquidació corresponent per l’ocupació de l’espai públic que és de 100,00
€.

Tercer. La present autorització resta condicionada a la prèvia presentació en l'Ajuntament del
certificat de seguretat de les instal·lacions i de la corresponent pòlissa d'assegurança vigents
en relació a les dates previstes.

Quart. Es fa constar expressament el reconeixement explícit i mutu conforme al qual el Circ
Apollo no resta relació de dependència respecte a l’Ajuntament als efectes de
responsabilitats civils o penals derivades de l’exercici de les activitats que es duran a terme
en la propietat municipal. En tot cas seran els únics responsables de les activitats que s’hi
desenvolupin davant de l’Ajuntament.

Cinquè. L’espai on s’instal·larà el circ haurà de quedar net i endreçat abans de marxar.

Sisè. Aquest acord s’ha de notificar al peticionari.

15è. 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, 16 de febrer de 2012

Vist i plau
L'ALCALDESSA, El Secretari,

Sílvia Orriols i Palmero


