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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 2012. NÚM. 3/2012

- Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Llívia
- Hora de començament: 21 hores i 5 minuts
- Hora d'acabament: 22 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
Marta Meya i Posadas
Juli Boada i Valls

REGIDORS PRESENTS:

Ramon Prat i Costa
REGIDORS ABSENTS: Enric Manel Casas i Valles i Laura Cunill i Serra que han

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 proppassat dia 3 de juliol com a primer dimarts del present
bimestre però que ha estat aplaçada per motiu d’absència i data necessària per a cursar la
convocatòria.

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

1r. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 2/2012
L'acta de l'anterior sessió del Ple de l'Ajuntament corresponent al passat dia 29-03-2012,
núm. 2/2012, 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 s'acorda per unanimitat dels membres assistents:

Primer. Aprovar l'acta de referència i ordenar la seva transcripció al corresponent llibre
d'actes.
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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 26-03-
2012 fins el dia 06-07-2012 (núm. 49/2012 a 117/2012). Es lliura als grups una còpia íntegra
dels Decrets esmentats.

Es fa especial esment dels Decrets relatius a les llicències i temes d’urbanisme.

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. 4, 5, 6 i 7/2012, dels dies 17-04-2012, 14-05-2012, 04-06-2012 i 20-06-2012
respectivament, que han estat prèviament lliurades a tots els regidors.

Es fa especial esment dels acord relatius a les llicències i temes d’urbanisme, exercici
d’activitats i ocupacions de la via pública.

El Ple es dóna per assabentat.

4t. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2012 DEL PRESSUPOST DE
2012
S’informa de la necessitat d’incrementar la dotació pressupostària de determinades
partides del pressupost de despeses d’aquest exercici, tant del propi Ajuntament com del
Patronat del Museu Municipal de Llívia, i de crear-ne de noves, per tal d’atendre despeses
inajornables del present exercici. Es tracta de poder atendre les despeses descrites a la
memòria i proposta de l’Alcaldia que obra en l’expedient per a les quals no hi ha suficient
consignació en les partides obertes a l’efecte o no hi ha oberta partida específica.

Es preveu el finançament de la present modificació pressupostària mitjançant transferència
de crèdits entre partides de despeses del pressupost i majors ingressos efectivament
contrets.

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

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

Primer. Aprovar provisionalment el present expedient núm. 1/2012 de modificació del
pressupost mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari del pressupost vigent de
l’Ajuntament i del Patronat del Museu Municipal de Llívia d’aquest any 2012, que es
finançarà mitjançant transferència de crèdits en l’Ajuntament i majors ingressos.

Aquest expedient suposa les modificacions concretes d’acord amb el següent
desglossament:

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
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Consignació de despeses amb crèdits en alta:

Partida Concepte Consig.
Inicial €

Alta € Consig.
Defin €

3 226 Aportacions i activitats interès municipal 53.002 1.000 54.002
4 226 Promoció turística ordinària 4.100 500 4.600

TOTAL CAPÍTOL 2 1.500
2 465 Aportacions Consell Comarcal 0 4.800 4.800
4 410 Aportacions al Patronat 0 26.000 81.000

TOTAL CAPÍTOL 4 30.800
9 626 Equips de processament d'informació 3.000 16.000 19.000

TOTAL CAPÍTOL 6 16.000

TOTAL €ALTES EN PARTIDES DE DESPESA 48.300

Consignació de despeses amb crèdits en baixa:

Partida Concepte Consig.
Inicial €

Baixa € Consig.
Defin €

3 110 Personal eventual 16.500 -10.800 5.700
2 160 Seguretat Social 189.740 -4.100 185.640

TOTAL CAPÍTOL 1 -14.900

TOTAL €BAIXES EN PARTIDES DE DESPESA -14.900

Consignació d’ingressos amb crèdits en alta:

Partida Concepte Consig.
Inicial €

Alta € Consig.
Defin €

420 Fons Nacional de Cooperació Municipal 245.000 29.700 274.700
450 Transferències corrents Generalitat 95.970 2.700 98.670

TOTAL CAPÍTOL 4 32.400
555 Cànon concessions administratives servei aigua 500 1.000 1.500

TOTAL CAPÍTOL 5 1.000

TOTAL €ALTES EN PARTIDES D’INGRÉS 33.400

PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPAL DE LLÍVIA

Consignació de despeses amb crèdits en alta:

Partida Concepte Consig.
Inicial €

Alta € Consig.
Defin €

3 130 Laboral (Nòmines i hores extraordinàries) 19.700 23.900 43.600
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3 160 Seguretat Social 5.100 9.100 14.200
TOTAL CAPÍTOL 1 33.000

3 226 Inauguració Museu 0 10.000 10.000
TOTAL CAPÍTOL 2 10.000

TOTAL €ALTES EN PARTIDES DE DESPESA 43.000

Consignació d’ingressos amb crèdits en alta:

Partida Concepte Consig.
Inicial €

Alta € Consig.
Defin €

344 Entrades al Museu 18.000 17.000 35.000
TOTAL CAPÍTOL 3 17.000

400 Transferències Ajuntament (nova creació) 0 26.000 26.000
TOTAL CAPÍTOL 4 26.000

TOTAL €ALTES EN PARTIDES D’INGRÉS 43.000

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

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

Al moment de l’aprovació definitiva caldrà publicar al BOP de Girona el resum per capítols
del pressupost modificat i caldrà trametre una còpia de l’expedient administratiu a
l'Administració de la Generalitat i un altre a la de l'Estat.

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

5è. CESSAMENT COM A PERSONAL EVENTUAL D’ASSESSORIA DE
L’ACTUALITZACIÓ I REOBERTURA DEL MUSEU I COORDINACIÓ DEL FESTIVAL
Per acord del Ple d’aquest Ajuntament adoptat en sessió del dia 17 de juny de 2011, núm.
6/2011, es va aprovar la ratificació de Cristina Llombart García en el càrrec de personal
eventual d’assessora de l’actualització i la reobertura del Museu, i coordinadora del Festival
de Música de Llívia.

Atès que recentment s’han reobert al públic les portes del Museu i que per tant cal donar per
concloses les principals tasques d’assessoria de l’actualització i la reobertura del Museu,
procedeix acordar el cessament d’aquest càrrec de confiança o assessorament especial de
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naturalesa eventual, tot d’acord amb el que disposa l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de Bases de règim local, l'article 304 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, l'article 10 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, de Reglament del personal al servei de les entitats locals,
així com resta de disposicions concordants.

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

Primer. Acordar el cessament de Cristina Llombart García com a personal eventual de
confiança en el càrrec d’assessora de l’actualització i la reobertura del Museu, i coordinadora
del Festival de Música de Llívia.

Segon. Aquest acord s’ha de notificar a Cristina Llombart García.

6è. VERIFICACIÓ NOU TEXT REFÓS (JUNY 2012) MODIFICACIÓ PUNTUAL PICC PER
CANVI DE CLAU DE SÒL RÚSTIC A LA ZONA DEL PLA DE LA SERRA, A CEREJA
S’informa de l’estat de tramitació de l’expedient de modificació puntual del Pla Intermunicipal
Coordinador de la Cerdanya de Girona (PICC) per canvi de clau de sòl rústic a la zona del
Pla de la Serra, a Cereja,, de Llívia (expedient administratiu d’urbanisme núm. 2/2010).

Concretament els serveis tècnics municipals han redactat el nou text refós (juny/2012) a la
vista de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona del dia 26-04-2012 (expedient CTU
núm. 2011-043554-G) i també ha estat aportat a l’expedient l’estudi d’inundabilitat
corresponent.

Es té en compte l’informe favorable emès al respecte pels serveis tècnics municipals el dia
09-07-2012.

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

Primer. Verificar el nou text refós de juny de 2012, redactat en relació a la referida
modificació puntual del PICC. El text redactat i verificat per aquest Ple és el que figura
degudament diligenciat a l’expedient administratiu.

Segon. Trametre dos exemplars d’aquest nou text refós a la Comissió d’Urbanisme de
Girona juntament amb una còpia de l’informe tècnic, de l’estudi d’inundabilitat i un certificat
del present acord, per tal que procedeixi a la seva publicació en legal forma i a la devolució
d’un exemplar degudament diligenciat.

Tercer. Aquest acord s’ha de comunicar als interessats.

Quart. Facultar l’Alcaldia per tal que signi els documents adients per donar compliment al
present acord.
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7è. APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DE L’AVANÇ DE
PLANEJAMENT DEL NOU POUM DE LLÍVIA. SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE
PLANEJAMENT I DE LLICÈNCIES

7.1 Aprovació del Programa de participació ciutadana (PPC) del POUM de Llívia
El municipi de Llívia compta com a principal instrument de planejament vigent amb el Pla
General d’Ordenació Intermunicipal de la Cerdanya, aprovat definitivament per Resolució del
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 17 de gener de 1986, així com un
Text Refós de les normes urbanístiques del Pla Intermunicipal de la Cerdanya aprovat per
acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona del dia 27-7-2005 i publicat al DOGC
núm. 4529, del dia 14/12/2005.

En aquests moments és patent la necessitat de disposar d’un Pla general d’ordenació
urbana municipal (POUM) de Llívia adaptat a les previsions de l’actual planejament superior i
a la resta de normatives urbanístiques, mediambientals i d’altres ordres vigents, per tal de
poder satisfer les necessitats i objectius d’establir, planificar i programar el desenvolupament
urbanístic sostenible de Llívia i de donar resposta adequada a les necessitats de sòl
urbanitzat, d'habitatge i de creixement econòmic. Com a tal, ha de ser l’instrument legal i
tècnic que reguli l’acció urbanística i representi una ordenació integral que permeti el
creixement urbanístic ordenat i sostenible de Llívia, tot tenint-ne en compte les seves
particularitats, i del que ha de sorgir una proposta de millora de l’ordenació que pugui
preveure els creixements i que sigui capaç de dotar al municipi dels serveis i equipaments
necessaris del futur.

Per garantir la viabilitat i eficàcia del POUM com a instrument tècnic per desenvolupar un
programa municipal de llarg abast, necessita del màxim consens per tenir en compte les
diferents sensibilitats en el marc de les necessitats objectives de la totalitat del territori.

D’aquesta forma, a l’efecte d’iniciar el procediment, s’ha redactat el Programa de participació
ciutadana (PPC) que estableix el procés de participació en la confecció i tramitació del
POUM i relaciona els mecanismes de consulta i de participació perquè tots els ciutadans
puguin utilitzar-los.

El PPC garantirà i fomentarà els drets d’iniciativa, d’informació i de participació ciutadana en
el procés de redacció del POUM de Llívia, amb promoció i desenvolupament de la seva
garantia, facilitant al mateix temps la divulgació i la comprensió dels continguts dels treballs i
establint un marc de participació on es pugui donar veu als ciutadans per assolir el major
grau possible de consens i implicació en el planejament.

El PPC comprèn les diferents fases d’elaboració i tramitació dels documents del POUM, amb
la finalitat de facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius d’una banda i, la formulació
d’al·legacions i suggeriments, o propostes i alternatives, de l’altra.

Contempla els següents instruments:
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1. Sessions obertes amb participació de l’Ajuntament i de l’equip de redacció en
diferents moments del procés a partir de la informació disponible en cada fase.

2. Dues exposicions públiques dels treballs (avanç de planejament i la posterior a
l’aprovació inicial) amb presencia de membres de l’equip redactor, a les oficines
municipals, amb material gràfic per a les exposicions.

3. Creació d’un apartat específic del POUM a la pàgina web municipal.

4. Reunions puntuals amb sectors concrets de la població de Llívia.

5. A més de les actuacions previstes al PPC, es podran crear altres mitjans a
instància de l’Ajuntament i del propi equip de redacció i fer-se ressò dels possibles
suggeriments dels ciutadans.

Vist l’informe favorable del dia 09-07-2012 dels serveis tècnics municipals, en relació a la
proposta redactada i l’informe de Secretaria en relació a la normativa aplicable.

Vist el que preveuen l’article 8 i 59.3.a del Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i també els articles 15, 21, 22 , 101 i 105
del Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol, així com resta de normativa concordant.

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

Primer. Iniciar els treballs de formació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Llívia i, en
el marc dels seus actes preparatoris, aprovar el Programa de participació ciutadana (PPC),
preparat per l’equip tècnic urbanístic redactor AAUP Jordi Romero i Associats SLP, que
s’aplicarà durant el procés de la seva tramitació, per tal de garantir els drets d’iniciativa,
informació i participació ciutadana. El text concret que s’aprova és el que figura incorporat
com a punt A.5 de l’Avanç de pla redactat i diligenciat a aquests efectes a l’expedient
d’urbanisme municipal núm. 1/2012.

El PPC conté la següent estructura general i previsió de fases de desenvolupament:

1. Introducció
2. Marc jurídic
3. Objectius
4. Metodologia:

4.1 Fase d’informació i avanç amb presentació pública del document de
criteris, objectius i solucions generals.
4.2. Fase d’aprovació inicial amb la presentació pública dels treballs sotmesos
a aprovació inicial.



8

4.3. Fases posteriors on es donarà resposta individualitzada a les al·legacions
presentades amb el suport d’informes tècnics elaborats per l’equip redactor,
resolució municipal i, si escau, modificacions derivades de les al·legacions.

Segon. Publicar aquest acord al BOP de Girona, al DOGC, al tauler d'edictes de l'Ajuntament
i al Diari de Girona. A la publicació en la pàgina web municipal http://www.llivia.org (apartat
del POUM) s’inclourà íntegrament el text del PPC aprovat. Se sotmetrà a informació pública
fins al dia 1 d’octubre de 2012, fent constar que el PPC es podrà consultar durant l'esmentat
termini a les oficines de l'Ajuntament de Llívia (Carrer dels Forns, núm. 10, 17527 Llívia) de
dilluns a divendres de 10 a 14:00 hores, així com al lloc indicat de la pàgina web municipal,
per tal que tot interessat pugui formular les consultes que estimi oportunes i presentar
quantes aportacions, suggeriments o reclamacions estimi adients.

Tercer. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester l’Alcaldia perquè en nom i
representació d’aquest Ajuntament impulsi, gestioni i dinamitzi la realització de les
actuacions necessàries per al compliment del PPC ara aprovat formalitzi i signi quants
documents siguin necessaris a tal efecte. També queda facultada per convocar, amb la
deguda publicitat al municipi, l’acte de presentació pública de la documentació de l’Avanç.

Quart. Sol·licitar a la Comissió d’Urbanisme de Girona una relació dels informes sectorials
que s’hauran de demanar per l’Ajuntament amb l’aprovació inicial del POUM de Llívia.

7.2 Aprovació de l’Avanç de planejament del POUM de Llívia
El municipi de Llívia compta com a principal instrument de planejament vigent amb el Pla
General d’Ordenació Intermunicipal de la Cerdanya, aprovat definitivament per Resolució del
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 17 de gener de 1986, així com un
Text Refós de les normes urbanístiques del Pla Intermunicipal de la Cerdanya aprovat per
acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona del dia 27-7-2005 i publicat al DOGC
núm. 4529, del dia 14/12/2005.

En aquests moments és patent la necessitat de disposar d’un Pla general d’ordenació
urbana municipal (POUM) de Llívia adaptat a les previsions de l’actual planejament superior i
a la resta de normatives urbanístiques, mediambientals i d’altres ordres vigents, per tal de
poder satisfer les necessitats i objectius d’establir, planificar i programar el desenvolupament
urbanístic sostenible de Llívia i de donar resposta adequada a les necessitats de sòl
urbanitzat, d'habitatge i de creixement econòmic. Com a tal, ha de ser l’instrument legal i
tècnic que reguli l’acció urbanística i representi una ordenació integral que permeti el
creixement urbanístic ordenat i sostenible de Llívia, tot tenint-ne en compte les seves
particularitats, i del que ha de sorgir una proposta de millora de l’ordenació que pugui
preveure els creixements i que sigui capaç de dotar al municipi dels serveis i equipaments
necessaris del futur.

Com a instrument tècnic per desenvolupar un programa municipal de llarg abast, necessita
del màxim consens per garantia de la seva viabilitat i eficàcia i a aquests efectes, per
continuar els tràmits preparatoris del procediment i iniciar la participació ciutadana s’ha
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redactat el document d’Avanç del planejament del POUM de Llívia que incorpora I’informe
ambiental preliminar entre d’altra documentació.

Els objectius d’aquest Avanç de Pla, que conté les pautes de redacció del nou planejament
del municipi i del seu desenvolupament, són fomentar la participació ciutadana en els
primers moments en els quals s'està gestant un nou planejament d’ordenació urbanística del
territori i permetre que l'Ajuntament disposi de més elements de judici i suggeriments que
permetin garantir l'encert i l’oportunitat de la nova planificació urbanística projectada.

L’informe ambiental preliminar incorporat a l’Avanç de Pla, té per objecte que l'òrgan
ambiental competent pugui determinar l'amplitud, el nivell de detall i el grau d'especificació
del futur informe de sostenibilitat ambiental, que al seu torn haurà de contemplar la
naturalesa i contingut de l'informe de sostenibilitat ambiental regulat a la normativa sobre
avaluació ambiental de plans i programes, amb el grau d'especificació que estableixi l'òrgan
ambiental en el document de referència, i en tot cas, amb el contingut mínim establert en les
lletres a i b de l'article 70 del Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret 305/2006, de 18 de juliol.

La Disposició Transitòria 18a del Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, estableix que cal trametre la documentació de
l’avanç del POUM, cosa que inclou l’informe ambiental preliminar, al departament o
departaments competents en matèria d’urbanisme i de medi ambient, per tal que l’òrgan
ambiental faci les consultes sobre l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i notifiqui
a l’Ajuntament el document de referència, en el termini de dos mesos. Igualment la
direcció general competent en matèria d’urbanisme, ha de lliurar a l’òrgan ambiental, en el
termini d’un mes a comptar de la recepció de l’avanç del pla, un informe urbanístic i
territorial que inclogui la valoració de l’adequació de l’avanç del pla a la legislació
urbanística vigent, a les directrius del planejament territorial i als criteris de
desenvolupament urbanístic sostenible. Aquest darrer informe s’ha d’incorporar com a
annex al document de referència.

Vist l’informe favorable del dia 09-07-2012 dels serveis tècnics municipals, en relació a la
proposta redactada i l’informe de Secretaria en relació a la normativa aplicable.

Vist el que preveuen els articles 101 i 106 del Reglament de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, així com resta de normativa
concordant.

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

Primer. Aprovar l’Avanç de planejament del POUM de Llívia, redactat per l’equip tècnic
urbanístic redactor AAUP Jordi Romero i Associats, SLP, d’acord amb el text que figura
diligenciat a aquests efectes a l’expedient d’urbanisme municipal núm. 1/2012.

Aquest document de l’Avanç de Pla es composa dels següents documents bàsics:



10

- Memòria descriptiva i justificativa (informació i ordenació) que inclou, entre d’altres
l’anàlisi urbanística, el Programa de participació ciutadana i els objectius i criteris
generals.
- Avanç de la Memòria social
- Plànols d’informació i d’ordenació
- Informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP) redactat per Limonium SL.

Segon. Publicar aquest acord al BOP de Girona, al DOGC, al tauler d'edictes de l'Ajuntament
i al Diari de Girona. A la publicació en la pàgina web municipal http://www.llivia.org (apartat
del POUM) s’inclouran íntegrament els documents aprovats que integren l’Avanç aprovat. Se
sotmetrà a informació pública fins al dia 1 d’octubre de 2012, fent constar que l’Avanç de
planejament i l’ISAP es podran consultar durant l'esmentat termini a les oficines de
l'Ajuntament de Llívia (Carrer dels Forns, núm. 10, 17527 Llívia) de dilluns a divendres de 10
a 14:00 hores, així com al lloc indicat de la pàgina web municipal, per tal que tot interessat
pugui consultar els treballs i la documentació inclosa, i formular els suggeriments i, en el
seu cas, altres alternatives d’ordenació urbanística que considerin convenients.

Tercer. Trametre la documentació de l’Avanç del POUM aprovada al Departament de
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de que es
puguin emetre els informes i el document de referència conforme el què disposa la
Disposició Transitòria 18a del Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester l’Alcaldia perquè en nom i
representació d’aquest Ajuntament impulsi, gestioni i dinamitzi la realització de les
actuacions necessàries per al compliment de l’Avanç de planejament del POUM ara
aprovat, i també per tal que formalitzi i signi quants documents siguin necessaris a tal efecte.

7.3 Suspensió potestativa de planejament i de llicències
Vist que l’equip redactor del Pla general d’ordenació urbana municipal (POUM) de Llívia ha
redactat l’Avanç de planejament i que consta també a l’expedient el plànol de proposta de
suspensió potestativa de tramitació i de llicències en relació als àmbits de la Modificació
Puntual del PICC corresponents al Text refós aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona en data 15 de desembre de 2009, Pla parcial
urbanístic "Sector NP-2" i Pla especial urbanístic "Sector NU - Equipament esportiu
privat", ja que la seva regulació esdevé incompatible amb l’Avanç de planejament en
tràmit ja que aquest darrer proposa canvis substancials respecte la normativa actualment
vigent.

D’aquesta forma, com a mesura cautelar dins els actes preparatoris i mentre se segueixen el
procediment i els tràmits legalment establerts per a l’aprovació definitiva del POUM, cal
suspendre l’atorgament de les llicències urbanístiques i la tramitació d’instruments de
planejament i de gestió emparats en la normativa urbanística actualment vigent, que
contradiguin l’esperit de la modificació prevista, tot a l’efecte d’evitar situacions
d’aprofitament urbanístic del sòl, emparades en l’ordenament urbanístic vigent en aquest
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moment, que dificultin la futura viabilitat i la correcta execució de les determinacions del futur
POUM.

Es tracta d’una mesura preventiva per evitar situacions que puguin impedir el normal
desenvolupament de la normativa que es pretén establir; en definitiva es vol garantir el
compliment de la nova ordenació urbanística proposada per tal d’evitar que fets consumats i
emparats en la normativa actualment vigent s’imposin al propòsit reformador i trenquin de
forma anticipada el seu possible contingut.

Vist l’informe de Secretaria en relació a la normativa aplicable.

Vist el que preveuen els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i també els articles 101 a 104 del
Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

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

Primer. Suspendre en els àmbits Pla parcial urbanístic "Sector NP-2" i Pla especial
urbanístic "Sector NU - Equipament esportiu privat", d’acord amb el plànol de delimitació
dels àmbits afectats que obra en l’expedient degudament diligenciat, la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, i també
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i
d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

L'àmbit temporal de la suspensió comprendrà des de la darrera publicació oficial de l'anunci
de suspensió fins a l'aprovació inicial del POUM de Llívia, sempre que aquesta aprovació no
es faci més enllà del termini d'un any.

Segon. Publicar aquest acord, juntament amb el plànol de la delimitació de les àrees
afectades, al BOP de Girona i al tauler d'edictes de l'Ajuntament amb inclusió del plànol de
suspensió de llicències. També a la pàgina web municipal http://www.llivia.org (apartat del
POUM), fent constar que es podrà consultar a les oficines de l'Ajuntament de Llívia (Carrer
dels forns, núm. 10, 17527 Llívia) de dilluns a divendres de 10 a 14:00 hores, així com al lloc
indicat de la pàgina web municipal, al efectes previstos a l’article 73 del Text refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya.

Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades que siguin propietàries o que
tinguin presentades sol·licituds per tramitacions o llicències que queden suspeses en virtut
del present acord.

8è. RECLAMACIONS ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES
L’Alcaldessa informa de les reclamacions rebudes per part de diversos establiments
comercials i industrials o de serveis de Llívia amb motiu de l’aplicació dels preus derivats
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dels nous preus de l’ordenança de recollida d’escombraries en determinats usos comercials
o professionals (no residencials).

En aquest tipus d’establiments s’ha augmentat de forma considerable l’import a satisfer en
relació als altres sectors receptors del servei com són els habitatges, tot i que el servei
municipal en aquests establiments no és ni de prestació ni de recepció obligatòria segons
l’article 54 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora dels residus. Per tant el preu que s’aplica únicament serà preceptiu i obligatori
pels subjectes passius indicats quan efectivament s’utilitzi el servei municipal de recollida,
dipòsit i tractament de residus.

Explica que es van preveure les noves tarifes des del punt de vista de poder cobrir els costos
del servei d’acord amb les noves exigències legalment establertes d’acord amb les dades
del darrer padró anual del servei del que es disposava. No obstant l’anterior, a l’hora
d’elaborar el nou padró anual de 2012 es varen repassar i depurar les dades en la mesura
del possible i van aflorar diversos establiments i/o activitats que fins el moment no figuraven
com a subjectes passius i per tant que no pagaven cap import per aquest concepte, de tal
forma que l’efecte de l’increment acordat de les tarifes sumat a l’alta de nous subjectes
passius ha provocat que el padró del present any 2012 ascendeixi a un valor total superior al
cost inicialment previst de prestació d’aquests serveis.

Per l’anterior, en base al principi de subsidiarietat o d'equivalència o equilibri amb el cost del
servei, procedeix atendre les reclamacions del sector i per tant articular un sistema per
aquest any 2012 que compensi i equilibri la situació descrita de tal forma que l'import de les
taxes no excedeixi, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei.

L’Ajuntament procedirà a modificar l’ordenança per 2013 per a aquest tipus d’establiments
per tal de mantenir l’equilibri econòmic i financer del servei.

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

Primer. Aprovar el criteri d’estimar les reclamacions que es presentin al respecte en els
casos especificats i aprovar, pels motius indicats i a l’efecte de respectar el principi d’equilibri
econòmic i financer del servei, el retorn parcial d’imports recaptats en concepte de preu per
recollida d’escombraries de 2012 a determinats establiments o activitats comercials,
industrials o professionals, d’acord amb el que tot seguit s’indica:

a) Botigues, comerços i establiments destinats a la venda d’alimentació com a activitat
principal (verduleries, fruiteries, peixateries, carnisseries, ...), retorn d’un 20 per cent
respecte dels preus efectivament satisfets si ho han estat per un dels conceptes
determinats als epígrafs 7 i 8 de l’article 5 de l’Ordenança fiscal.

b) Activitats o serveis desenvolupats per professionals en locals i despatxos, retorn
d’un 50 per cent respecte dels preus efectivament satisfets si ho han estat per un dels
conceptes determinats a l’epígraf 8 de l’article 5 de l’Ordenança fiscal.
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c) Establiments o locals industrials que tributin específicament en l’epígraf 5 de l’article
5 de l’Ordenança fiscal, retorn d’un 40 per cent respecte dels preus efectivament
satisfets.

d) Resta de botigues, comerços i establiments amb activitat establerta i no inclosos en
els tres apartats anteriors, retorn d’un 40 per cent respecte dels preus efectivament
satisfets.

e) Museus, retorn d’un 80 per cent respecte dels preus efectivament satisfets.

Per poder fer efectius els retorns anteriors, els interessats hauran de reclamar els imports
establerts de forma expressa abans del dia 31 d’0ctubre de 2012, mitjançant la presentació
del formulari que s’establirà per l’Alcaldia degudament complimentat i signat. Aquest
formulari de sol·licitud s’haurà de presentar en l’Ajuntament amb el corresponent justificant o
justificants dels pagament efectuats per aquests conceptes d’acord amb l’ordenança fiscal
vigent.

Les peticions presentades d’acord amb els requisits anteriors seran resoltes per l’Alcaldia
que al mateix temps ordenarà el retorn dels imports resultants.

Segon. Comunicar aquest acord als subjectes passius afectats.

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

9è. NOVA ROTONDA SOTA EL PAS ELEVAT DE LA CARRETERA INTERNACIONAL
D’ACCÉS A LLÍVIA
L’Alcaldessa explica els antecedents i propostes presentades fins a la data en relació a la
voluntat de l’Administració francesa i concretament la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Languedoc-Roussillon, per construir
una nova rotonda en la carretera internacional N-154 (Puigcerdà – Llívia), concretament a
sota del pas elevat que hi ha. Concretament fa esment de la primera proposta presentada fa
anys en la que els veïns de Llívia perdien la prioritat i que va estar descartada i
posteriorment substituïda per l’actual intenció de fer una rotonda lateral en territori francès,
respecte de la que l’Administració francesa demana una prompta resposta per part del
municipi de Llívia.

No se sap quines conseqüències tindria aquesta actuació, però s’aconseguirà utilitzar aquest
nou creuament per desviar el nombrós trànsit, fonamentalment de camions pesants, que
actualment travessa la població francesa de Bourg-Madame venint des de Barcelona
direcció Perpinyà o Tolosa, de tal forma que aquest es desviï i passi pel mig de la població
de Llívia i per la carretera N-154.

L’anterior perjudicarà greument al municipi de Llívia tant per l’augment considerable de la
perillositat del trànsit rodat i de vianants, pel considerable increment de la contaminació
acústica i mediambiental amb motiu de les noves immissions, i també pel creixement de les
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necessitats i de les despeses necessàries de conservació i manteniment de la carretera,
etc., i tot això en la principal via i nucli de la xarxa arterial de Llívia.

Des de Llívia es considera que cal trobar una solució al pas de camions per Bourg-Madame,
però aquesta solució mai ha de ser la de fer-los passar per carretera internacional N-154 i
per tant pel nucli urbà de Llívia. L’Ajuntament de Llívia considera que s’han de buscar
solucions des del punt de vista del conjunt del territori i tractar els problemes amb la suficient
i necessària amplitud en aquest sentit, i no des de l’àmbit merament local.

El regidor Marc Torrent diu que no sembla correcte resoldre o plantejar temes o problemes
nous quan existeixen altres d’històrics i ja plantejats des de fa molt de temps sense resoldre,
com poden ser el sanejament de les aigües residuals, el retorn de les aigües del riu Err i les
aigües del canal d’Angoustrina. Conclou que el procedent és reunir-se representacions de
les dues parts per tal de tractar dels diversos i importants temes encara pendents, i no
resoldre i ni tant sols plantejar nous temes conflictius sense una visió integradora i de conjunt
respecte de les diverses situacions plantejades.

Pels motius exposats, un cop deliberat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels membres
assistents, el següent:

Primer. Fer constar la no acceptació i la disconformitat d’aquest Ajuntament respecte de la
nova rotonda a sota del pas elevat que hi ha a la carretera internacional N-154 (Puigcerdà –
Llívia).

Segon. Queda facultada l’Alcaldessa per tal de comunicar aquest acord i impulsar i convenir
una reunió entre les parts per tal de tractar de forma conjunta les solucions als diversos
temes plantejats i encara no solucionats que incumbeixen a les dues parts.

10è. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AUTORITZACIÓ PERMUTA
DEL CAMIÓ DE TITULARITAT DE L’ADF LLÍVIA, PER TRACTOR PROPIETAT DE LA
FEDERACIÓ ADF DE L’OSONA
S’informa del contingut íntegre de l’acord 8è adoptat per la Junta de Govern Local del dia 17
d’abril de 2012, núm. 4/2012, que autoritza expressament l’ADF Llívia per tal que procedeixi
a l’alienació, en favor de la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal d’Osona, del
vehicle camió Pegaso 2223, matrícula GI-6307-AX, mitjançant permuta pel vehicle de la
seva propietat tractor marca Kubota, model M6040DTHQ, amb matrícula E0121BFZ.

Un cop deliberat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels membres assistents, 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 17 d’abril de 2012 relatiu a l’autorització de la
permuta del camió de titularitat de l’ADF Llívia, per tractor propietat de la Federació ADF de
l’Osona.

11è. ACCEPTACIÓ AJUTS I NORMATIVA DEL PUOSC NOVA ACTUACIÓ
POLIESPORTIU
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S’informa que per mitjà de dues Resolucions del Director general d’administració local de 8
de maig de 2012, s’accepta la renúncia a l’execució de les actuacions 2010/397 (100.000,00
€) i 2011/452 (85.193,78 €) per edifici d’equipaments municipals, i s’apliquen íntegrament els
romanents produïts a les actuacions núm. 2010/1391 i 2011/1385 de conservació i millora
del poliesportiu municipal, amb un pressupost total del projecte de 313.211,36€.

Es dóna compte dels acords formals que s’han d’adoptar per tal que sigui possible continuar
la tramitació d’aquestes subvencions, tot i que seva contractació efectiva i execució està
prevista pel proper exercici 2013.

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

Primer. Acceptar les ajudes incloses en el Programes del PUOSC esmentats per finançar
l’obra descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.

Segon. Manifestar que aquest Ajuntament considera que té garantida la capacitat de gestió
administrativa i tècnica per al normal desenvolupament de l’execució de l’actuació i a
aquests efectes proposar de forma inicial com a direcció facultativa de les obres la mateixa
part redactora del projecte tècnic, com a integrant dels serveis tècnics municipals.

Tercer. L’Ajuntament es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència
que en aquest aspecte sobrevingui abans de l’inici de l’actuació o durant la seva execució.

Quart. Fer constar que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès
a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.

Cinquè. Fer constar que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels
serveis, així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries
per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.

Sisè. Fer constar que, de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida
pressupostària 4-627 d'inversions del pressupost de l'any 2012 hi ha consignació
suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.

Setè. Comunicar aquest acord mitjançant el corresponent model 1-2 al Servei Territorial de
Cooperació Local a Girona.

12è. DUES FESTES LOCALS PER L’ANY 2013
Vist el que disposa l’article 2 de l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s'estableix
el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2013, procedeix fer la proposta de les dues
festes locals de Llívia per a l’esmentat exercici. També s’informa de l’escrit rebut del
Departament de Treball (RE 1671/2012) en el que s’informa de l’Ordre i es demana la
comunicació d’aquestes festes locals per 2013.
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Un cop deliberat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels membres assistents, el següent:

Primer. Proposar al Departament de Treball les dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables següents:

- Municipi de Llívia: 8 d’abril i 20 de maig de 2013.

Segon. Comunicar aquest acord a la Delegació Territorial del Departament de Treball a
Girona.

13è. INFORMES i PROPOSTES DE L'ALCALDIA i DELS REGIDORS

13.1. Moció “No a la privatització del Túnel del Cadí”
Es dóna compte la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya el dia 6
de juny de 2012, tramesa a aquest Ajuntament per si es vol procedir a la seva aprovació.

El 30 d'octubre de 1984 el Túnel del Cadí va obrir les portes de la Cerdanya, va ser un
moment clau pel desenvolupament social i econòmic de la comarca. Una obra d'aquesta
magnitud va comptar amb la participació del capital privat, que en va fer possible la seva
construcció. En el seu moment es va creure convenient la creació d'un peatge com a
instrument per recuperar la inversió inicial, amb la particularitat de ser l'única carretera de
peatge de l'Estat Espanyol. D'aquí poc farà 30 anys de la seva inauguració, i la inversió
inicial està totalment recuperada, per tant ara mateix el peatge existeix per generar beneficis,
en detriment del desenvolupament social i econòmic de la nostra comarca.

Estem en temps extraordinàriament difícils, les encomies de la Cerdanya, l'Alt Urgell, el
Berguedà i també d'Andorra ho estan sentint especialment, ja que som unes comarques on
el principal motor és el turisme. No podem permetre que se'ns tanqui la porta a la resta de
Catalunya. No tenim vies alternatives, o no es recorda com estàvem d'aïllats abans del
1984?

Hem vist com es posen al dia moltes vies de comunicació d'entrada al Pirineu (túnel de
Vielha, carretera de Tremp a Sort, de Ripoll a Olot...) totes elles molt i molt necessàries, però
sense peatge. Es que a Cerdanya ens han de tractar diferent de la resta del Pirineu,
mantenint un peatge vuit vegades amortitzat?

Enguany hem vist com s'han canviat els requisits per tal de gaudir de la gratuïtat per part
dels residents, i no ens enganyem, la gratuïtat la paguem via impostos tots els catalans.
També des de principis d'any, en relació als canvis de requisits, estem veient el notable
descens de les visites a segones residències. Cada dia que passa tenim unes comarques
més buides, més débils i més allunyades.

El regidor Marc Torrent diu que no està d’acord amb el plantejament fet de que la
privatització hagi de suposar forçosament l’eliminació de la gratuïtat pels veïns, ja que si ara
existeix aquesta gratuïtat és per que la Generalitat abona a la concessionària els imports
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corresponents i no per raó de la titularitat de la concessió, i entén que tot i canviar de mans
es podria mantenir igualment com ara la gratuïtat pel veïns.

Per l'anterior, vist que no hi ha acord inicial, un cop deliberat l'assumpte, es procedeix a la
votació de la proposta d’aprovació de la moció presentada. De la votació s'obté el següent
resultat: Sílvia Orriols i Palmero, Joan Formenti i Blanquer, Ramon Abellanet i Meya, Marta
Meya i Posadas, Juli Boada i Valls i Ramon Prat i Costa voten a favor de la seva aprovació;
Marc Torrent i Palou s’absté pels motius exposats; així el resultat definitiu és de 6 vots a
favor i 1 abstenció, per la qual cosa s'acorda per majoria, el següent:

Primer. Aprovar i adherir-se expressament a la moció adoptada per l’Ajuntament de Bellver
de Cerdanya, i per tant manifestar, tant pel present com pel futur de la nostra comarca, que
davant la situació exposada cal donar una resposta clara i contundent, aquest Ajuntament no
vol la privatització del Túnel del Cadí i exigeix la seva gratuïtat.

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya per tal que li donin la
tramitació que considerin adient.

13.2. Sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 2012
S’informa de l’Ordre AAM/147/2012, de 6 de juny de 2012 (DOGC núm. 6147, de 12 de juny
de 2012), pel qual es convoquen per a l’any 2012 els ajuts a la gestió forestal sostenible per
a finques de titularitat pública a la gestió forestal, la recuperació del potencial forestal i
prevenció d’incendis, la diversificació de l’economia rural i transformació i la comercialització
dels productes forestals.

Per això s’ha considerat adient sol·licitar des de l’Ajuntament un ajut per un leasing per una
caldera de biomassa que s’instal·larà al Poliesportiu i també desembosc de zones forestals
del municipi i posterior tractament per aconseguir el subministrament necessari pel
funcionament de la caldera, tot amb un pressupost total previst de 72.352,10 €.

Igualment des de l’ADF s’ha considerat adient sol·licitar un ajut per a la reducció de carrega
combustible a la zona forestal de Llívia, amb el tractament de les zones denses de l’antiga
repoblació realitzada per l’Estat, de forma que s’elimini competència entre arbres i continuïtat
de combustible entre matoll i capçades, extraient i esporgant els que restin en peu i triturant
les restes de tallada i del matoll, a la zona forestal municipal de Neguilla, Castell i altres, tot
amb un pressupost total previst de 20.923,76 €.

En conseqüència i a la vista del que s’ha exposat, el Ple d’aquest Ajuntament reunit també
en funcions d’Assemblea General de l’Agrupació de Defensa Forestal Llívia, acorda per
unanimitat dels membres assistents:

Primer. Aprovar les actuacions especificades i sol·licitar a la Generalitat de Catalunya,
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, uns ajuts pel
màxim import possible, a l’empara de l’Ordre de referència, per tal de poder dur a terme les
actuacions abans descrites.
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14è. TORN OBERT DE PARAULES
Seguidament l’Alcaldessa declara iniciat el torn obert de paraules i es fa la següent
intervenció:

- El regidor Marc Torrent informa que, després de diverses gestions i reunions al respecte,
des del Departament d’Ensenyament li han indicat que properament es procedirà a canviar
la caldera de les escoles de Llívia.

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 2012

Vist i plau
L'ALCALDESSA, El Secretari,

Sílvia Orriols i Palmero


