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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 29 DE
MARÇ DE 2012. NÚM. 2/2012

- Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Llívia
- Hora de començament: 21 hores i 37 minuts
- Hora d'acabament: 22 hores i 45 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
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 motiu de no
haver-ne fet la sessió ordinària que s’hauria d’haver fet el primer dimarts del present
bimestre, dia 6 de març de 2012, que no es va fer per motiu d’haver-ne fet un altre l’anterior
dia 16 de febrer de 2012 i la necessitat d’haver de fer obligatòriament un altre abans del dia
30-03-2012 per donar compte de les actuacions relatives al DR-ley 4/2012.

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

1r. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 1/2012
L'acta de l'anterior sessió del Ple de l'Ajuntament corresponent al passat dia 16-02-2012,
núm. 1/2012, 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:

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 I RATIFICACIÓ DEL NÚM. 39/2012
QUE DEMANA L’AVENÇ DEL DEUTE DEL FCLC 2011
S'informa i es dóna compte, un per un, dels Decrets de l'Alcaldia dictats des del dia 20-02-
2012 fins el dia 26-03-2012 (núm. 26/2012 a 48/2012). 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.

Així mateix el Ple ratifica i confirma íntegrament, per unanimitat dels membres, el contingut
del Decret núm. 39/2012, de 13 de març de 2012, pel qual l’Ajuntament s’adhereix al
Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes,
amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local i en la seva virtut se sol·licita a la
Diputació de Girona un pagament per import de 43.272,08 €, per compte dels crèdits que
aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya en concepte de Fons de
Cooperació Local de Catalunya contret abans del dia 31-12-2011, tot oferint en garantia de
la devolució de l’import sol·licitat, la transmissió dels drets de cobrament dels esmentats
crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la
Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a la Diputació.

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 la seva
sessió núm. 3/2012, del dia 12 de març de 2012, que ha estat tramesa juntament amb la
convocatòria de la present sessió a tots els regidors..

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

El Ple es dóna per assabentat.

4t. TRAMESA RELACIÓ CERTIFICADA DE FACTURES SEGONS EL RD-LLEI 4/2012 I
ACORDS RELACIONATS
El Reial Decret-llei 4/2012 de 24 de febrer, que determina les obligacions d'informació i
procediment necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals, ha establert l'obligació dels ajuntaments de remetre abans
del dia 15 de març al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, una relació certificada
de totes les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2011, que compleixin
amb els requisits establerts en el mateix Reial Decret-llei.

En compliment d’aquesta obligació l'Ajuntament de Llívia, ha tramés el dia 15-03-2012 les
relacions requerides, amb un total de 67 factures per un import de 131.286,97 €, d’acord
amb el següent detall en el que a més s’indica la data del pagament efectiu del deute per al
cas que aquest ja s’hagi realitzat en la data present o la data de previsió de pagament:

DNI/NIF NOM O RAÓ SOCIAL IMPORT PAG. PREVIS. PAG. EFECTIU
36544534H Ramon Ardid Gimenez (Photo Ardid) 324,50 € 29/03/2012
40557781H Juan Botella Naudó 1.531,77 € 29/03/2012
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40557781H Juan Botella Naudó 2.975,58 € 29/03/2012
B17327776 Extrans Cerdanya SL 2.121,64 € 29/03/2012
78022582G Juan Formentí Blanque 831,90 € 29/03/2012
B17261983 Sernfran Cerdanya SL 280,84 € 29/03/2012
B17500398 Delter SL 315,34 € 29/03/2012
B17497553 Ferreteria Franur SL 945,86 € 29/03/2012
43410476T Montserrat Rodríguez Avila (Forn de Pa) 102,00 € 29/03/2012
A08813743 Decoresport SA 195,88 € 29/03/2012
B17500398 Delter SL 256,83 € 29/03/2012
A17161845 Flotats SA 1.900,10 € 29/03/2012
B17497553 Ferreteria Franur SL 107,64 € 29/03/2012
B17785148 Ambulancies Sernfran SL 350,00 € 29/03/2012
G28029643 SGAE 2.495,44 € 29/03/2012
40557160H Angel Parramon Serra (Fust. Parramon) 3.978,96 € 29/03/2012
40557160H Angel Parramon Serra (Fust. Parramon) 826,00 € 29/03/2012
46219628R Alicia Berenguer Barra (Cronoesport) 1.365,85 € 29/03/2012
A08199820 Editorial Casals SA 419,98 € 29/03/2012
B25503566 Edicions Saloria SL (Belluga't) 118,00 € 29/03/2012
A58675513 Hermex Iberica SA 958,57 € 29/03/2012
A58417346 Wolters Kluwer España SA (El consultor) 947,10 € 29/03/2012
B17396771 Autocars Trans Cerdanya SL 334,80 € 29/03/2012
B17396771 Autocars Trans Cerdanya SL 669,60 € 29/03/2012
40557781H Juan Botella Naudó 1.536,51 € 29/03/2012
40557781H Juan Botella Naudó 2.613,58 € 29/03/2012
40557781H Juan Botella Naudó 5.028,04 € 29/03/2012
40557781H Juan Botella Naudó 2.883,87 € 29/03/2012
B55031785 MIJ Serveis Generals SL 169,90 € 29/03/2012
B17649807 AG AU SL 350,00 € 29/03/2012
33911699Q Susana Alvaro Garcia (Dissey) 1.144,60 € 29/03/2012
B25013004 Grafiques Fornesa SL 218,30€ 29/03/2012
B61558540 Arqueociencia Serveis Culturals SL 1.807,76 € 29/03/2012
B25527201 Cadena Pirenaica de Radio i Televisió 590,00 € 29/03/2012
J25494642 Formes Disseny i Comunicació 188,80 € 29/03/2012
A17161845 Flotats SA 29.430,91 € Conveni
A17161845 Flotats SA 13.050,80 € Conveni
40557160H Angel Parramon Serra (Fust. Parramon) 13.078,24 € 31/12/2012
41077168L Xavier Porta i Pous 10.549,88 € 31/12/2012
B17487836 Bugaderia MagdaCB 185,26 € 30/04/2012
B17497553 Ferreteria Franur SL 1.207,78 € 30/04/2012
B17327776 Extrans Cerdanya SL 3.744,18 € 30/04/2012
J25494642 Serralleria Palau Acosta SC 806,72 € 30/04/2012
B25503566 Edicions Saloria SL (Belluga't) 118,00 € 30/04/2012
36544534H Ramon Ardid Gimenez (Photo Ardid) 177,00 € 30/04/2012
B17143512 Impremta Cadí SL 232,52 € 30/04/2012
40558352Z Ramon Cerdà Baró (Taller mecànic) 499,72 € 30/04/2012
A58675513 Hermex Iberica SA 166,95 € 30/04/2012
B17785148 Ambulancies Sernfran SL 600,00 € 30/04/2012
G62477115 Guies del Pirineu 640,00 € 30/04/2012
36544534H Ramon Ardid Gimenez (Photo Ardid) 295,00 € 30/04/2012
40557781H Juan Botella Naudó 3.269,58 € 30/04/2012
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B25527201 Cadena Pirenaica de Radio i Televisió 590,00 € 30/04/2012
J55051700 Centre de Jardineria de Llívia 2009 SC 2.802,50 € 30/04/2012
B17497553 Ferreteria Franur SL 236,68 € 30/05/2012
B17327776 Extrans Cerdanya SL 453,12 € 30/05/2012
B17261983 Sernfran Cerdanya SL 561,68 € 30/05/2012
B25503566 Edicions Saloria SL (Belluga't) 118,00 € 30/05/2012
B17803958 Radio Pirineus 221,84 € 30/05/2012
B17595174 Instal.lacions Llívia SL 452,91 € 30/05/2012
B17595174 Instal.lacions Llívia SL 1.814,23 € 30/05/2012
B58561978 Reclam Informatiu Comercial SL 177,00 € 30/05/2012
B25401837 EMCAT SL 328,63 € 30/05/2012
B55091250 Cal Cofa SL 810,00 € 30/05/2012
40557616Z Santiago Tuset Garcia 389,40 € 30/05/2012
J55051700 Centre de Jardineria de Llívia 2009 SC 2.802,50 € 30/05/2012
B25527201 Cadena Pirenaica de Radio i Televisió 590,00 € 30/05/2012

TOTAL PENDENT A 15/03/2012 +131.286,57€
PAGAT A 29/03/2012 -40.885,54 €

Convenis subscrits de pacte de pagament -42.481,71 €
PENDENT 47.919,32 €

Posteriorment es va trametre al Ministeri per correu electrònic la relació corresponent al
Patronat del Museu de Llívia, amb un total de 7 factures per un import de 4.024,60 €, d’acord
igualment amb el següent detall:

DNI/NIF NOM O RAÓ SOCIAL IMPORT PAG. EFECTIU
G17697749 Associació Cultural Sibebolll 2.500,00 € 29/03/2012
B61747580 ANB Cat Serveis SL 236,00 € 29/03/2012
36544534H Ramon Ardid 424,80 € 29/03/2012
G25494642 Formes Disseny i Comunicació 188,70 € 29/03/2012
A17028630 Massegur SA 20,24 € 29/03/2012
40557160H Angel Parramon i Serra 515,66 € 29/03/2012
B58561978 Reclam Publicitari SL 139,20 € 29/03/2012

TOTAL PENDENT A 15/03/2012 +4.024,60 €
PAGAT A 29/03/2012 -4.024,60 €

PENDENT 0,00 €

Segons el mateix Reial Decret-llei 4/2012 i atenent a la interpretació de les respostes del
Ministeri a determinades consultes plantejades al respecte, es preveu l'aprovació plenària
d'un pla d'ajust presentat per la Intervenció municipal i la seva remissió al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de forma obligatòria per tal que l'Entitat pugui
acudir a l'operació d'endeutament a llarg termini expressament contemplada. En el cas de
no necessitar tal mecanisme excepcional de finançament no resultarà necessària l'aprovació
del pla d'ajust.

No obstant l’anterior cal tenir en compte que en el cas que no es concerti l'operació
d'endeutament, ja sigui per no haver aprovat i presentat el pla o per no haver-se aprovat pel
Ministeri, s’efectuaran les retencions que procedeixin en relació als imports pendents de
satisfer, amb càrrec a les ordres de pagament que s'emetin de la participació en els tributs
de l'Estat fins a cobrir el muntant de deute que els proveïdors haguessin cobrat fent ús
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d’aquest mecanisme de finançament juntament amb una compensació per les despeses i
costos financers incorreguts. El percentatge de descompte de la participació en els tributs de
l'Estat serà el que fixi cada any la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, començant-se a
practicar la retenció en l'exercici 2012 en un moment temporal proper a la data en què els
proveïdors cobressin les seves factures per aquest mecanisme de finançament.

Atès que l’Ajuntament ja ha satisfet en aquesta data una part de les factures incloses a la
relació tramesa i que igualment existeix propera data de previsió de tresoreria per al
pagament de la major part de la resta, i tenint en compte també l’import total del deute que
queda pendent a aquests efectes, es considera que aquest import no representa un deute
de caràcter estructural i per tant resulta innecessari acudir al crèdit a llarg termini i
consegüentment innecessària també la presentació i l’aprovació del pla d’ajust, més tenint
en compte que els ingressos efectivament previstos a curt termini a la tresoreria municipal
permetran fer front als pagaments previstos, tot sense perjudici de la possibilitat de retenció
en la participació en els tributs de l’Estat tal i com ja s’ha indicat abans.

A aquests efectes, se significa que està molt propera la recepció dels ingressos derivats de
l’adhesió municipal al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions
Provincials catalanes, que estableix el Pla d’Assistència Financera Local, que suposarà un
total de 38.479,43 €, i també l’ingrés per més de 20.000,00 € en concepte de
determinades subvencions de la Generalitat corresponents a activitats desenvolupades
durant 2011 i ja satisfetes per l’Ajuntament.

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

Primer. Quedar informat el Ple municipal de la tramesa efectuada de la relació certificada de
les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2011, que complien amb els
requisits establerts en el Reial Decret-llei. 4/2012 de 24 de febrer.

Segon. Quedar informat el Ple municipal que en la present data queden pendents de
pagament únicament les obligacions de la relació en les quals figura data de previsió de
pagament efectiu, i per tant manifestar, d’acord amb el que s’ha manifestat en la part
expositiva, que aquest Ajuntament considera innecessari acudir al crèdit a llarg termini i
consegüentment innecessària l’aprovació d’un pla d’ajust en els termes del Reial Decret-llei
4/2012 de 24 de febrer, sense perjudici de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques pel canal que s’estableixi els pagaments efectuats i que s’efectuïn amb
posterioritat al dia 15 de març de 2012.

L'Ajuntament es compromet a remetre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques consideri necessària per al seguiment del compliment dels
presents acords, així com qualsevol altra informació addicional que es consideri precisa.

Tercer. Aquest acord s’ha de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

5è. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE CONSERVACIÓ I MILLORA
POLIESPORTIU MUNICIPAL I CONTINUACIÓ TRÀMITS COMPLEMENTARIS PUOSC
S’informa de la tramitació feta en relació a l’acord 5è dels adoptats pel Ple en la sessió del
dia 25 d’octubre de 2011, per al canvi de destinació de les actuacions del PUOSC núm.
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2010-397-DG (subvenció de 100.000,00 €) i núm. 2011-452-PG (subvenció de 85.193,78 €)
previstes inicialment per a un edifici d’equipaments municipals, per tal de poder-les destinar
a una nova actuació anomenada “Conservació i millora del Poliesportiu Municipal de Llívia”.

El projecte inicialment aprovat s’ha exposa al públic durant un termini d’un mes, mitjançant la
inserció d’un anunci al BOP de Girona núm. 219, del dia 16-11-2011, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament http://www.llivia.org/ (apartat d’Ajuntament on
line/anuncis oficials) amb inserció integra del projecte exposat al públic, sense que s’hagi
presentat cap al·legació al respecte.

Per part dels Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals s’ha demanat (RE
2676/2011) que es completi el projecte tècnic amb determinats documents i també un estudi
de viabilitat de la gestió del poliesportiu ja que no representa un servei mínim i obligatori per
a aquest municipi.

D’altra banda, s’han rebut en aquest Ajuntament la necessària acceptació del canvi de destí
per part de la Diputació de Girona en haver un dels programes afectats de la seva titularitat
(RE 2684/2012) i l’informe preceptiu en matèria de prevenció d’incendis (RE 346/2012).

L’arquitecte dels serveis tècnics municipals ha redactat el text refós (març 2012) del projecte
tècnic de l’obra municipal ordinària anomenada ”Conservació i millora del Poliesportiu
Municipal de Llívia”, que obra en l’expedient administratiu amb un pressupost previst de
313.211,36 €amb l’IVA inclòs. Aquest text contempla els extrems requerits pels Serveis
Territorials de Governació i Relacions Institucionals de Girona amb la incorporació de les
dades i documents requerits, sense implicar cap canvi substancial en els criteris i solucions
del projecte inicialment aprovat que faci necessària la seva nova exposició pública.

També consta a l’expedient l’estudi de viabilitat de la gestió del poliesportiu. Al respecte cal
tenir en compte que amb la present actuació es racionalitzaran els espais dels que disposa
per fer possible un ús més eficient, econòmic i sostenible, tot d’acord amb els actuals
requeriments i amb les necessitats de la població a la que serveix; també contempla la
millora de l'aïllament i de la impermeabilització de la coberta per evitar tant la constant fuita
del calor de l’edifici com l’entrada a l’interior de l’aigua de la pluja que fa malbé el terra i les
instal·lacions, cosa que repercutirà necessàriament en un important estalvi econòmic en el
seu manteniment respecte del que actualment suposa.

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

Primer. Aprovar definitivament el projecte de les obres de ”Conservació i millora del
Poliesportiu Municipal de Llívia”, d’acord amb el text refós (març 2012) que obra en
l’expedient. Aquest text ara aprovat serà degudament diligenciat per constància de la present
aprovació en l’expedient.

Cal publicar la present aprovació definitiva al BOP de Girona, al DOGC, al tauler d’anuncis i
a la plana web de l’Ajuntament (apartat d’anuncis oficials).

Segon. Aprovar el contingut de l’estudi de viabilitat de la gestió del poliesportiu.
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Quart. Trametre una certificació del present acord al Servei de Cooperació Local dels
Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals de Girona, juntament amb dos
exemplars del projecte tècnic definitivament aprovat, el corresponent estudi de viabilitat, i
l’acord de l’acceptació del canvi d’actuació adoptat per la Diputació de Girona.

6è. ACTUALITZACIÓ DARRERES PREVISIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA EN RELACIÓ A L’ADDENDA AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER A LA REMODELACIÓ MUSEOGRÀFICA DEL MUSEU
MUNICIPAL DE LLÍVIA
Vist l’acord 7è dels adoptats per aquest Ple en la sessió del dia 22 de desembre de 2011 en
el que s’aprovà el text de l’Addenda al conveni signat a finals de l’'any 2010 entre el
Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Girona i aquest Ajuntament, que té
com a objectiu establir els termes de la col·laboració entre les parts per tal de portar a terme
la remodelació museogràfica del Museu Municipal de Llívia.

En l’Addenda del conveni aprovada figuraven unes aportacions de la Diputació de Girona
per un import total de 181.839,86 € sense especificar les anualitats de distribució.
Posteriorment la Diputació ha tramés la distribució prevista entre les anualitats de 2011 a
2014 i ha introduït determinades esmenes purament formals.

Igualment la Generalitat ha tramés també un nou text amb determinades esmenes respecte
del text anteriorment tractat.

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

Primer. Aprovar la darrera versió modificada del text de l’Addenda al conveni signat de tal
forma que el seu text incorpori les noves previsions de la Diputació de Girona i les esmenes
formals proposades per la Generalitat de Catalunya.

Segon. Comunicar aquest acord i conveni al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i a la Diputació de Girona.

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

7è. ACTUALITZACIÓ I REGULARITZACIÓ DE LA RELACIÓ DELS BENEFICIARIS DELS
HORTS MUNICIPALS
A començaments de l’any 2010 l’Ajuntament va posar en marxa el procediment d’adjudicació
de les llicències d’ús privatiu del domini públic, amb destinació a horts municipals de
Llívia, tot d’acord amb les previsions i sota el règim del Reglament regulador de
l’adjudicació i posterior règim d’ús d’aquestes llicencies (publicat al BOP de Girona núm. 20,
de 01-02-2010).

Seguidament, per Decret de l'Alcaldia núm. 133/2010, del dia 19 de maig 2010, es van
concedir formalment les 26 primeres llicències a favor de determinats titulars que van
presentar formalment la petició dins del termini inicialment establert a l’efecte.



8

El Reglament regulador i les concessions efectuades estableixen, entre d’altres aspectes, les
següents previsions:

- La durada de les llicències atorgades serà de dos anys, que podrà ser prorrogada, a
criteri de l’Ajuntament i prèvia petició del titular, per períodes d’un any fins arribar a
una durada màxima possible de 4 anys incloses les pròrrogues.

- El sistema d’adjudicació posterior a l’atribució que resulti del procediment inicial,
es realitzarà per adjudicació directa seguint l’ordre de les llistes obertes. Si després
d’aplicar els mecanismes i procediments anteriors no resulten adjudicats tots els
horts, l’Ajuntament podrà disposar lliurement de la seva adjudicació si ho considera
convenient.

- Donat el caràcter personalíssim de les llicències, els seus titulars no podran en cap
cas cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de
l'autorització d'ús, ni transmetre-la a tercers.

- Les llicències atorgades s’extingiran, entre d’altres causes:

* Per incompliment manifest de les obligacions i/o prohibicions essencials
previstes al Reglament

* Per haver practicat sots-arrendament o qualsevol tipus de cessió a tercers
dels drets de la llicència atorgada.

* Per no iniciar l’activitat pròpia de cultiu de l’hort adjudicat en el termini de sis
mesos comptats des de l’atorgament de la llicència. Igualment per haver
cessat en el conreu de l’hort municipal durant més de sis mesos sense causa
justificada, d’acord amb el que preveu aquest Reglament.

* Per utilitzar els horts a un ús i finalitats diferents de les que es preveuen en
aquest Reglament o destinar-los total o parcialment a tipus de cultius no
permesos.

L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb els titulars de les 26 llicències atorgades que
s’utilitzen de forma efectiva i que pròximament caducaran en complir-se els dos anys des del
seu atorgament, per veure si sol·liciten pròrroga d’acord amb les disposicions del Reglament
regulador. D’aquests un total de 14 titulars han manifestat la seva voluntat de continuar
gaudint de la llicència per a l’hort.

Independentment de l’anterior, en l’actualitat hi ha 9 llicències de les 26 inicialment
atorgades, els quals horts són efectivament gaudits per persones diferents dels seus titulars
inicials; dins d’aquest grup n’hi ha 2 persones que compten amb la sol·licitud formalment
presentada i 7 persones que no.

Per la seva banda, el titular de la llicència núm. 7 inicialment atorgada ha manifestat
verbalment que ara viu a Puigcerdà i que no té interès en mantenir l’hort.
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Per últim, respecte de les 26 llicències inicialment atorgades, cal tenir present que respecte
de la núm. 16 atorgada inicialment a favor de Clemilda Ferreira Do Prado, consta presentada
una petició seva en la que demana la seva substitució per la llicència corresponent a l’hort
núm. 11, que al seu torn va quedar vacant prèviament per renuncia del l’antic titular en no
cultivar-lo. Posteriorment, l’inicial hort núm. 16 va ser traslladat d’ubicació a l’espai que hi ha
entre els horts núm. 22 i 23 (tapes de ferro), i en l’actualitat està partit en dos trossos
cultivats actualment per Hassan El Kanze i Juan Carlos Domingo Boleda, sense cap petició
formalment presentada.

En relació als 6 horts núm. 27 a 32 estan sent gaudits en l’actualitat per persones sense que
hagi meditat cap atorgament exprés de les llicències; d’aquests en 4 casos hi ha sol·licitud
expressa escrita i en els altres 2 no.

Per últim es té en compte que no hi ha cap altra sol·licitud de llicència presentada, a part de
les indicades anteriorment, cosa per la que no és necessari acudir al procediment i sistema
de les llistes contemplades al Reglament per a l’adjudicació dels horts, en no haver més
sol·licitants que horts disponibles.

Per tot l’anterior es considera necessari fer una regularització administrativa de les titularitats
de les llicències per tal de tenir-les degudament actualitzades d’acord amb els principis del
Reglament regulador.

Un cop deliberat l'assumpte, per unanimitat dels membres amb l'excepció de la regidora
Laura Cunill i Serra que s’absté en considerar-se interessada, s'acorda el següent:

Primer. Atorgar, en favor dels 14 titulars que es relacionen, una pròrroga d’un any en els
termes previstos a l’article 3.1 del Reglament regulador de les llicències d’ús privatiu del
domini públic, amb destinació a horts municipals de Llívia:

Núm. Nom Cognoms

1 FRANCISCO GARCIA LUQUE
2 CALIN BOGDAN
3 ANA-MARIA O'MALLEY RODRIGUEZ
4 JUAN IGNACIO MARTI GARCIA
9 JUAN CARLOS DOMINGO BOLEDA

10 ANGEL PARRAMON SERRA
12 EL HASSAN ELKANZE
13 ANTONIO CONTEL FERNANDEZ
14 MARIA DEL PILAR MARTIN RIBAS
18 MILAGROS GONZALEZ RIBEIRO
19 CLAUDIO ALONSO VALENTIN
22 JOSE-MARIA MALTA MORAIS
25 PAULO ALEXANDER PINTO ARAGAO
26 JORDI DELCOR SERRA
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- Els efectes d’aquestes pròrrogues començaran a comptar a partir del dia 19-05-2012 i per
tant finalitzaran el dia 20-05-2013, encarà que es podran prorrogar per un any més si així ho
demanen els seus titulars abans del venciment del termini.

- L’efectivitat d’aquestes pròrrogues queda condicionada a que tots els adjudicataris dipositin
en l’Ajuntament la fiança de 100,00 €establerta a l’article 11 del Reglament regulador en un
termini no superior als 10 dies comptats des de la recepció de la notificació d’aquest acord.

- Es fa constar que continuen vigents sense cap variació la resta d'aspectes, requisits,
obligacions i condicionaments de les llicències originàriament concedides.

Segon. Autoritzar els canvis de titularitat en favor de les següents persones respecte de les
llicències dels horts que sindica:

Núm. Nom Cognoms

5 MARTA VISA SANSA
6 JOSE PAULO GOMES MIRANDA

- Donat que es tracta de canvis en les titularitats de llicències prèviament concedides i que
els nous titulars han manifestat la seva voluntat de continuar cultivant els horts, es prorroga
la vigència d’aquestes llicències que d’aquesta forma s’estendrà fins el dia 20-05-2013,
encarà que es podran prorrogar per un any més si així ho demanen els seus titulars abans
del venciment del termini.

- L’efectivitat d’aquests canvis de titularitat queda condicionada a que tots els adjudicataris
dipositin en l’Ajuntament la fiança de 100,00 €establerta a l’article 11 del Reglament
regulador en un termini no superior als 10 dies comptats des de la recepció de la notificació
d’aquest acord.

- Es fa constar que continuen vigents sense cap variació la resta d'aspectes, requisits,
obligacions i condicionaments de les llicències originàriament concedides.

- D’acord amb l’article 10 del Reglament, s’emplaça a aquests titulars adjudicataris, per tal
que en el termini de 10 dies comptats des de la recepció de la notificació del present acord,
compareguin en l’Ajuntament per tal de formalitzar amb cadascú el document administratiu
de la llicència atorgada.

Tercer. Declarar extinció de la llicència núm. 7 atorgada en el seu dia a favor de Rosa
Pallares Gusi, en haver manifestat verbalment que ara viu a Puigcerdà i que no té interès en
mantenir l’hort.

Núm. Nom Cognoms
7 VACANT

- Aquest hort queda lliure per a la seva adjudicació d’acord amb les previsions del Reglament
regulador.
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Quart. Atorgar les llicències municipals d’ús privatiu del domini públic, amb destinació a horts
municipals de Llívia, en relació a les següents persones que han presentat formalment les
respectives sol·licituds:

Núm. Nom Cognoms
27 IVAN CARP
29 DANA-MIOARA DARABAN
30 LAURA CUNILL SERRA
31 ANGELA VARELA PENELO

- L’objecte de les llicències atorgades és el seu ús exclusiu com a horts per al conreu
d’espècies vegetals, sempre d’acord i amb observança del règim i les condicions establertes
al Reglament regulador de l’adjudicació i posterior règim d’ús de les llicències d’ús privatiu
del domini públic, amb destinació a horts municipals de Llívia (text publicat al BOP de Girona
núm. 20, d’1-2-2010).

- Donat que es tracta de regularització en les titularitats de llicències i que els nous titulars
han manifestat la seva voluntat de continuar cultivant els horts, es fa constar que la vigència
d’aquestes llicències s’estendrà fins el dia 20-05-2013, encarà que es podran prorrogar per
un any més si així ho demanen els seus titulars abans del venciment del termini.

- L’efectivitat d’aquests atorgaments queda condicionada a que tots els adjudicataris dipositin
en l’Ajuntament la fiança de 100,00 €establerta a l’article 11 del Reglament regulador en un
termini no superior als 10 dies comptats des de la recepció de la notificació d’aquest acord.

- Els titulars de les llicències adjudicataris hauran d’establir els torns d’aigua de tal forma que
es respecti la tanda corresponent a la Peixera del Molí en la finca de propietat municipal en
la que s’ubiquen els horts. Aquest horari compren des de les 15:00 hores del dissabte fins a
les 17:00 del diumenge.

- D’acord amb l’article 10 del Reglament, s’emplaça a aquests titulars adjudicataris, per tal
que en el termini de 10 dies comptats des de la recepció de la notificació del present acord,
compareguin en l’Ajuntament per tal de formalitzar amb cadascú el document administratiu
de la llicència atorgada.

Cinquè. Requerir les persones que tot seguit s’indica, per tal que compareguin en
l’Ajuntament en un termini no superior as 10 dies comptats des de la recepció de la
notificació del present acord, per tal de formalitzar les corresponents sol·licituds de llicències
d’ús privatiu del domini públic amb destinació a horts municipals de Llívia, d’acord
amb les previsions del Reglament regulador:

Núm. Nom Cognoms

8 MOHAMMED RAVAL
15 EULALIA MAS VALENTI
17 JUAN CRUZ CALVO
20 ANTONIO GARRIDO CAMAFREITA
21 ELISABETH BANET

23 ADNAN KHARCHICH



12

24 GRACIELA ACOSTA PINTADO
28 VIORICA KINDRIS
32 SIMONA -LIANA HORVAT MAIER

- Es faculta expressament l’Alcaldia per tal d’atorgar aquestes llicències en favor de
les persones indicades que formalitzin de forma efectiva la sol·licitud, i per promoure
el desallotjament de les que no ho facin i per tant no regularitzin la seva situació.

Sisè. Autoritzar el canvi d’assignació demanat per Clemilda Ferreira Do Prado, de tal forma
que passa a ser titular de la llicència corresponent a l’hort núm. 11 en comptes de la núm. 16
que li va ser inicialment atorgada.

Núm. Nom Cognoms

11 CLEMILDA FERREIRA DO PRADO

- Donat que es tracta d’un canvi en l’assignació d’hort concret i que la titular de la llicència ha
manifestat la seva voluntat de continuar cultivant l’hort, es prorroga la vigència d’aquesta que
d’aquesta forma s’estendrà fins el dia 20-05-2013, encarà que es podran prorrogar per un
any més si així ho demanen els seus titulars abans del venciment del termini.

- L’efectivitat d’aquest canvi d’assignació demanat queda condicionada a que tots els
adjudicataris dipositin en l’Ajuntament la fiança de 100,00 €establerta a l’article 11 del
Reglament regulador en un termini no superior als 10 dies comptats des de la recepció de la
notificació d’aquest acord.

- Es fa constar que continuen vigents sense cap variació la resta d'aspectes, requisits,
obligacions i condicionaments de la llicència originàriament concedida.

- D’acord amb l’article 10 del Reglament, s’emplaça a aquesta titular, per tal que en el termini
de 10 dies comptats des de la recepció de la notificació del present acord, comparegui en
l’Ajuntament per tal de formalitzar el document administratiu de la llicència núm. 11 atorgada.

Setè. Autoritzar formalment el canvi d’ubicació de l’hort corresponent a la llicència núm. 16
que passa a estar en l’espai que hi ha entre els horts núm. 22 i 23 (tapes de ferro). Aquest
hort queda subdividit en dos de menors ja que físicament es troba dividit per les tapes de
ferro existents.

- Requerir les persones que tot seguit s’indica, per tal que compareguin en l’Ajuntament en
un termini no superior as 10 dies comptats des de la recepció de la notificació del present
acord, per tal de formalitzar les corresponents sol·licituds de llicències d’ús privatiu del
domini públic amb destinació a horts municipals de Llívia, d’acord amb les previsions
del Reglament regulador:

Núm. Nom Cognoms

16-A EL HASSAN EL KANZE
16-B JUAN CARLOS DOMINGO BOLEDA
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- Es faculta expressament l’Alcaldia per tal d’atorgar aquestes llicències en favor
d’aquestes persones sempre que formalitzin de forma efectiva la sol·licitud, i per
promoure el desallotjament si no ho fan i per tant no regularitzen la seva situació.

Vuitè. Recordar a tots els titulars de les llicències l’obligació de complir en l’ús dels horts amb
les determinacions del Reglament regulador, i especialment de les següents:

- Pel que fa als possibles elements o estructures que es podran col·locar s’estarà a
les condicions que establiran els serveis tècnics municipals a la vista de les sol·licituds
presentades. En altres casos, quan no es disposi de la prèvia autorització de
l’Ajuntament, resta prohibida la realització de cap classe d’obra, i en concret la
instal·lació de cap tipus de tanca o separació, hivernacles, pous, barbacoes, taules
fixes o bancs, barraques, coberts, porxos o edificacions i instal·lacions de qualsevol
tipus.

Tampoc es podran instal·lar bidons o altres contenidors per acumulació d’aigua,
salvat de la única possibilitat de tenir una reserva d’un bidó de 50 litres, enterrat i amb
tapa.

Només es podrà utilitzar canya natural o fusta tractada com a tutor de les collites.

No es permet l’ús d’altres materials, com varetes de ferro, excepte en els casos
indicats a les instruccions dels serveis tècnics municipals.

- Tots els adjudicataris hauran de complir les següents determinacions fixades pels
serveis tècnics municipals, com a condicions i límits dels elements que es podran
instal·lar als horts:

* La tanca haurà de ser vegetal i la seva alçada màxima serà d’1 metre i no
podrà ser de bruc.

* En cas d’instal·lar una caseta per guardar les eines, aquesta serà de fusta
tractada i com a màxim de 10 m² de superfície. S’haurà de situar a l’angle
nord-est de l’hort.

- Resta prohibida l’acumulació o l’abandonament de qualsevol material o deixalla i
l’aportació de qualsevol tipus d’objecte (plàstics, metalls, contenidors, mobiliari, etc.)
aliè a la funció de l’hort i susceptible d’alterar l’estètica del lloc, amb l’excepció de
l’acumulació de residus vegetals per l’elaboració de compost. La pila de compost en
cap cas sobrepassarà el tant per cent de l’espai de l’hort que indiquin els serveis
tècnics municipals.

Novè. Aquesta resolució s'ha de notificar als interessats..

8è. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL PATRONAT MUNICIPAL
DEL MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY PER PORTAL "XARXA MUSEUS DE FARMÀCIA"
S’informa que Organisme autònom local de caràcter administratiu de l'Ajuntament de
Cardedeu anomenat Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomás Balvey i Casal de Cultura
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(MATBC), ha creat un portal-web per aconseguir disposar d’un catàleg-inventari del
patrimoni històric farmacèutic que es conserva en els museus i en col·leccions públiques i
privades de Catalunya, amb continguts en català, castellà, francès i anglès. Es pretén que
aquesta web sigui una vitrina que presenti una mostra de les peces més importants i
característiques del nostre patrimoni històric farmacèutic de forma virtual i progressiva.

Aquest Ajuntament té interès en ser entitat col·laboradora d’aquest projecte per tenir
presència al directori del catàleg virtual de la web, cosa per la que cal subscriure el
corresponent conveni de col·laboració entre totes dues institucions.

El MATBC serà l'administrador de la web, encarregant-se de donar d'alta els fitxers que
l'Ajuntament trameti després de verificar que compleix l'estructura establerta.

El període de vigència d'aquest conveni s'inicia amb la signatura i s'estableix per un any,
prorrogable automàticament per successives anualitats si no hi ha renuncia expressa, amb
un preavís de 30 dies, per qualsevol de les parts.

El preu estipulat serà una quota anual de 20 €, que serà revisada anualment a la baixa, de
forma proporcional als membres que es vagin incorporant.

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:

Primer. Aprovar el text literal del conveni referit amb el Patronat Municipal del Museu Arxiu
Tomás Balvey i Casal de Cultura, tal i com figura redactat a la proposta tramesa pel MATBC.

Segon. Comunicar aquest acord i conveni al Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomás
Balvey i Casal de Cultura i a la Direcció General d'Administració Local.

Tercer. 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. INFORMES i PROPOSTES DE L'ALCALDIA i DELS REGIDORS
No hi ha informes especials per tractar en aquesta sessió.

10è. TORN OBERT DE PARAULES
Seguidament l’Alcaldessa declara iniciat el torn obert de paraules i es fan les següents
intervencions:

- L’Alcaldessa informa que s’ha demanat a la Secció de Monuments de la Diputació de
Girona una subvenció per a completar el Projecte d’accés al castell de Llívia (fase 2012).
S’ha proposat un pressupost d’execució de 120.649,61 €. El regidor Marc Torrent diu que es
tracta d’acabar ara la part pendent d’executar del projecte o com a mínim d’acabar l’actuació
total en el mínim temps possible. Quan se sàpiga l’import i el percentatge d’inversió que es
concedeixi es podrà decidir exactament les actuacions concretes a executar.
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- L’Alcaldessa informa que des de l’Institut Nacional de Meteorologia s’ha proposat la
instal·lació d’una estació meteorològica a Llívia. L’Ajuntament no ha d’efectuar cap inversió ni
cap despesa, ja que només haurà d’encarregar-se de passar les dades i lectures registrades
per l’estació. Els assistents troben d’acord la proposta.

- L’Alcaldessa informa de la propera contractació i tramitació del POUM de Llívia. Cal aclarir
prèviament quins són els tràmits, documents i actuacions fets pel Consell Comarcal, amb
motiu del POUP, que es poden aprofitar per part de l’Ajuntament.

- L’Alcaldessa informa que està prevista la inauguració del Museu de Llívia per al proper dia
5 de maig de 2012. Els assistents mostren la seva satisfacció.

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, 29 de març de 2012

Vist i plau
L'ALCALDESSA, El Secretari,

Sílvia Orriols i Palmero


