
 
Ajuntament de Llívia

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PL/2017/4 EL PLE

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 18 / de maig / 2017

Durada Des de les 20:20 fins a les 21:45 hores

Lloc Sala de Plens

Presidida per Elies Nova Inglès

Secretari Anna Tor Benazet

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

40558000F Elies Nova Inglès SÍ

40557683N Jaume Tuset i Borrut SÍ

40562309S Jordi de Montellà Vilardell SÍ

40558230F Josep Pous i Rodríguez SÍ

77736714A Josep Ramon Rotllant Garcia SÍ

40313902P Juli Boada Valls NO

40558846W Marc Torrent Palou SÍ

78022577E Sílvia Orriols Palmero SÍ

40555491M Tomàs Isern Aleix NO

Excuses d'assistència presentades:
1. Juli Boada Valls:
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«És fóra per motius laborals.»
1. Tomàs Isern Aleix:
«És fóra per motius personals.»

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes  inclosos  en 
l’ordre del dia

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

 

El Ple de l'Ajuntament de la Vila de Llívia, per unanimitat dels seus membres 
assistents, aprova les actes de les sessions anteriors següents:

-. Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 12 de gener de 2017.

-. Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 16 de febrer de 2017.

-. Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 3 d'abril de 2017.

-. Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 18 d'abril de 2017.

 

2.- EXPEDIENT 396/2017. Perforació aigües subterrànies (Pou).

 

Atesa  la  conveniència  d'obtenció  d'aigües  subterrànies  al  nucli  de  Cereja, 
municipi de Llívia, per obtenció d'aigües subterrànies.

Ateses  les  diferents  reunions  mantingudes  per  part  de  representants  de  la 
Corporació amb l'empresa WATERFINDERS, SL per a la realització d'un estudi 
per a la marcació del punt òptim on realitzar una perforació per a la obtenció 
d'aigües  subterrànies,  determinant  la  profunditat  i  el  cabal  que  es  preveu 
obtenir.

Atesa  la  modificació  de  crèdits  1/2017,  on  es  consigna  saldo  suficient  en 
l'aplicació pressupostària 2017.161.60901.

Es produeix la intervenció del  sr.  Marc Torrent qui manifestaque el  punt del 
pressupost que diu "Una vegada finalitzat el pou i constatat el cabal, seguint les 
nostres tarifes", no queda clar què inclou aquest punt. Igualment, el sr. Torrent 
senyala que seria bó poder obtenir més pressupostos atès que les empreses 
que realitzen aquestes tasques normalment incorporen aquests conceptes.

El Ple, amb cinc vots a favor, i dos vots en contra (srs. Marc Torrent i Sílvia 
Orriols), acorda:

PRIMER.- Determinar la necessitat de realitzar les obres de perforació del pou 
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per obtenció d'aigües subterrànies, determinant la profunditat i el cabal que es 
preveu obtenir.

SEGON.-  Atesa  la  oferta  econòmica  presentada  per  l'empresa 
WATERFINDERS  SL,  per  import  de  set  mil  quatre-cents  noranta  euros 
(7.490,00 €) sense iva, encarregar a aquesta empresa la realització de l'estudi 
per a la marcació del punt òptim on realitzar les obres de perforació del pou per 
obtenció  d'aigües  subterrànies,  determinant  la  profunditat  i  el  cabal  que  es 
preveu obtenir.  Igualment,  encarregar  a  aquesta empresa la  realització  dels 
tràmits necessaris per a la obtenció del permís per a realitzar la perforació. 
Aquesta  empresa  realitzarà  també  la  legalització  del  pou  i  obtencó  del 
corresponent permís d'aprofitament d'aigua. i direcció de l'obra.

TERCER.-Sol·licitar la corresponent autorització a la Confederació Hidrogràfica 
de l'Ebre per a l'obertura del nou pou.

QUART.- Facultar al sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui menester per 
a l'execució del present acord.

 

3.- EXPEDIENT 448/2017. Complement Brigada. 

 

Ateses les tasques a realitzar pel personal de la brigada municipal, i que li són 
pròpies, però que generen la necessitat i/o conveniència de disponibilitat i 
reforç del servei atenent a les condicions meteorològiques pròpies de l'entorn 
de la Cerdanya: de nevades a l'hivern, de l'existència de períodes punta pel 
que fa al turisme, on la població municipal es multiplica, per necessitats de 
neteja del clavegueram, etc.

Atès el contingut de la plantilla de personal, annex de personal, degudament 
aprovats, i consignació pressupostària del capítol 1 del vigent pressupost 
exercici 2017.

El Ple , per unanimitat dels seus membres assistents, acorda:

 

PRIMER.- Aprovar l'establiment d'un complement salarial per import de 200,00 
€ bruts mensuals en favor del personal integrant de la brigada municipal.

 

SEGON.- Aquest complement està subjecte a retenció per IRPF.

 

TERCER.- L'aplicació del complement serà vigent a partir de l'endemà de 
l'adopció del present acord.
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4.-  EXPEDIENT  481/2017.  INFORE  SOBRE  RECONEIXEMENT  DE 
COMPATIBILITAT  PER  A  L’EXERCICI  D’ACTIVITAT  AL  SR.  FRANCESC 
XAVIER PORTA POUS. 

 

Pren la paraula el sr. Alcalde. Informa que corresponia a l’Ajuntament de Bellver 
de Cerdanya autoritzar la compatibilitat del sr. Porta, doncs és el seu principal 
lloc de feina. Es demana al Ple de l’Ajuntament de Llívia que informi si està 
d’acord amb la compatibilitat atorgada per Bellver. El sr. Nova exposa que així 
es  posa  de  manifest  en  informe  del  lletrat  que  ha  assessorat  a  aquesta 
Corporació en aquest tema, Josep Maria Llauradó Olivella, segons informe de 
18 de maig de 2017.  El  sr.  Nova diu  que en el  mateix  sentit  es pronuncia 
l’informe de Secretaria. 

 

Pren  la  paraula  la  sra.  Secretària-Interventora,  per  donar  lectura  als  dos 
informes emesos en relació al present punt de l’ordre del dia.  

Els srs. Nova i Pous demanen únicament es faci referència a les conclusions, 
per  ser  de  tots  conegut  el  contingut  de  l’informe  del  sr.  Llauradó.  Així,  la 
Secretària únicament llegeix les conclusions: “correspon al Ple de l’Ajuntament 
de Llívia informar favorable o desfavorablement la compatibilitat declarada”. 

 

A continuació el sr. Torrent formula tres observacions, que demana constin en 
acta:

.- Cal tenir en compte que la compatibilitat no només abarca als municipis de 
Bellver de Cerdanya i Llívia, i cal tenir-ho en compte als efectes de l’article 13 
de la Llei d’incompatibilitats. 

-.  No hi  ha  reconeguda  l’exercici  de  l’activitat  privada al  sr.  Porta  al  terme 
municipal de Llívia. El sr. Torrent posa de manifest que el sr. Porta està cobrant 
una gran quantitat de diners (uns tres-cents vuitanta mil euros) per feines fetes 
anteriorment a l’Ajuntament de Llívia. Demana si aquestes són feines privades, 
o no ho són. 

-. Per últim, recordar que la persona qui assessora a l’Alcaldia actualment, és la 
mateixa persona que va assessorar en el moment de contractar a la sra. Núria  
Meya  (anterior  arquitecta  municipal),  a  la  persona  que  en  aquell  moment 
ocupava ell lloc de treball de secretaria-intervenció de la Corporació municipal. 

 

Tot  seguit,  pren la  paraula el  sr.  Pous.  Diu que a l’Ajuntament de Llívia no 
correspon informar ni veure la compatibilitat als municipis de Das i Guils de 
Cerdanya. Qui atorga la compatibilitat és el Ple de Bellver de Cerdanya, i al Ple 
de l’Ajuntament de Llívia només li correspon informar-la, i ho ha de fer pel que  
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fa a Llívia.

 

Continua el  sr.  Pous:  pel  que fa a la funció privada,  el  deute de tres-cents 
vuitanta mil euros, avui menor, correspon a feines fetes anteriorment. El deute 
va ser ratificat, i per tant, acceptat, en un acord del Ple amb el vot favorable del 
grup municipal de Convergència i Unió. 

 

Segueix: l’equip de govern actual desconeix qui va informar la contractació de 
l’anterior arquitecta municipal, Núria Meya. En qualsevol cas, si no serveixen 
els informes del sr. Llauradó, en podem demanar a algun altre lletrat.  

 

A continuació,  la Secretària-Interventora, demana poder fer una lectura dels 
informes obrants a l’expedient:

 

.- Informe emès per Josep Maria Llauradó:

 

“Per part de l'Ajuntament de Llívia, s'ha sol·licitat informe jurídic en relació a les 
compatibilitats aprovades per l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya, que afecten 
al arquitecte de Llívia (...). 

 

Per part de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya, en data 14 de març de 2016, 
es va comunicar a l'Ajuntament de Llívia l'acord plenari pel qual es declarava la 
compatibilitat de l'Alcalde de Bellver de Cerdanya, Sr. Porta amb la d'arquitecte 
Municipal de Llívia. 

 

Aquesta comunicació es va quedar per tramitar, en especial pels canvis del 
titular de secretaria.

 

Consideracions jurídiques:

La Llei d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions 
Públiques; Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, i la Llei Bases del Règim Local.

 

D'acord amb la declaració de compatibilitat comunicada per l'Ajuntament de 
Bellver de Cerdanya, és en aquella administració pública on es desenvolupa 
l'activitat principal, ja que el Sr. Porta, llevat d'una excedència, ve prestant les 
funcions d'arquitecte municipal com empleat públic a temps parcial, a 
l'ajuntament de Llívia.
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Se'ns indica que el Sr. Porta, NO te declarada en aquest ajuntament de Llívia, 
la compatibilitat per exercir la seva professió privada d'arquitecte, al terme 
municipal de Llívia.

 

Una vegada rebuda la comunicació de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya, no 
correspon a aquest Ajuntament de Llívia, prendre cap acord sobre l'acord 
d'aquell Ajuntament, sinó que el Ple haurà d'informar favorable o 
desfavorablement la compatibilitat declarada per aquell Ajuntament en funció 
de la incidència que pugui tenir en les tasques encomanades per l'Ajuntament 
de Llívia al Sr. Porta.

 

En aquest sentit l'article 9 de la Llei 53/1984, disposa que el lloc on ha de 
demanar la compatibilitat és el de l'administració on desenvolupa l'activitat 
principal, de conformitat amb la doctrina jurisprudencial, entre la que es pot 
indicar la STS (Sala del Contenciós Administratiu, Secció 7), sentencia de 21 
maig 1997, de tal manera que l'Ajuntament de Llívia, no pot autoritzar la 
compatibilitat, sinó en el seu cas informar-la, però la decisió vinculant correspon 
a l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya (per totes la Sentència del Tribunal 
Suprem (Sala del Contenciós - Administratiu, Secció 7ª) Sentencia de 29 
novembre 1994, decisió que ja es va prendre en el seu moment, segons el 
comunicat esmentat als antecedents, sense que s'hagi indicar per l'Ajuntament 
de Bellver de Cerdanya, que l'esmentat acord tingui suspesa la seva 
executivitat.

Tal com ja hem indicat, en relació a activitats privades professionals, no consta 
declarada per aquest Ajuntament la compatibilitat per exercir-les en el municipi, 
i essent la seva contractació a temps parcial, no precisa de cap declaració de 
compatibilitat pel seu exercici fora de l'àmbit municipal, segons es desprèn de 
la interpretació de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala del

contenciós administratiu, número 853/1999 de 16 de setembre de 1999 (Id 
Cendoj:

08019330051999101072) També s'ha d'indicar que el Tribunal Suprem, en 
relació al segon paràgraf de l'article 9 de la llei 53/1984, te declarat que 
l'informe del Ple Corporatiu de l'administració que només ha d'informar – és a 
dir en aquest ca l'ajuntament de Llívia- no te efectes vinculants, i així es 
reconeix a la Sentència del Tribunal Suprem de l'any 1994, recaiguda en el 
recurs núm. 6943/1991, que estableix:

por lo que hace a la competencia del órgano, debe tenerse en cuenta que, 
según la pròpia declaración del demandante, obrante en el expediente 
administrativo, la actividad declarada como principal era la de farmacéutico 
titular, y a partir de esa determinación, es precisamente el artículo 9 de la Ley 
53/1984, invocado por el actor, el que atribuye la competencia para decidir 
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sobre la compatibilidad o incompatibilidad a la autoridad que en este caso dictó  
el acto recurrido. Al Pleno del Ayuntamiento de ...., en el que el demandante 
ejercía la actividad pública, por él calificada como secundaria, sólo le 
correspondía emitir el informe previsto en el párrafo 2 del propio artículo 9.º 
citado, como en efecto hizo, sin que exista base en ese precepto, ni en otro 
alguno, para poder entender que el informe favorable de dicho Pleno deba ser 
vinculante para la autoridad que tiene la competencia legal para decidir.

 

És a dir que en definitiva, és el Ple de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya, el 
que te plena competència per decidir, atès que segons l'ofici tramés, allà te una 
dedicació parcial, com alcalde i per tant equiparable a alt directiu, del 70%.

 

Segons se'ns ha informat, es segueixen actuacions a l'Oficina Antifrau, en 
relació a aquesta situació, i que va ser enviada la documentació sol·licitada, 
mitjançant un escrit de l'Alcalde, en que posava de manifest que l'arquitecte 
Municipal està contractat a l'Ajuntament de Llívia a temps parcial; fent constar 
en aquest sentit l'Alcalde, que entenia que el que mancava és l'informe del Ple 
segons el que s'ha exposat a l'apartat anterior. Fins la data no s'ha tingut 
resposta de la esmentada Oficina.

 

Atès que el personal inclòs en l'àmbit de la Llei 53/1984, no podrà exercir cap 
càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar 
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència, cal informar si la compatibilitat declarada per l'Ajuntament de 
Bellver de Cerdanya, pot pertorbar o incidir en el treball que realitza a temps 
parcial en aquest Ajuntament de Llívia. En tot cas, pel que fa a activitats 
privades fora del municipi de Llívia, el TS, ja en sentència de 10 de març de 
1992 (Sala 3ª Secció 7ª) va disposar, "tanto en uno como en el otro caso, el de 
las actividades públicas y el de las privadas, el principio de incompatibilidad o 
el de compatibilidad no se establecen de modo absoluto, sino que se modulan 
con una serie de excepciones, en las que se aprecia la valoración de la mayor 
o menor posibilidad de una interferencia o perturbación del servicio".

 

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya, en el seu comunicat al indicar la 
dedicació com a càrrec electe en aquell Municipi (70%), no fa constar que tal 
càrrec sigui retribuït com a dedicació exclusiva, ja que altrament no podia 
declarar la compatibilitat. També s'ha d'indicar que la quantitat total percebuda 
per autoritzar la compatibilitat d'activitats públiques per ambdós llocs de treball 
no pot superar la remuneració prevista als Pressupostos Generals de l'Estat pel 
càrrec de Director General, ni tampoc superi la

corresponent al principal lloc de treball, estimada en règim de dedicació 
ordinària, incrementada en un 30% en els casos dels funcionaris del grup A o 
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personal de nivell equivalent. No es podrà reconèixer o autoritzar compatibilitat 
al personal funcionari o laboral quan percebin retribucions complementàries 
que incloguin el factor d'incompatibilitat.

 

Conclusió:

Declarada la compatibilitat per l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya, expedient 
en el que en el seu cas ha de constar les demès concretes circumstàncies per 
la declaració de compatibilitat que va acordar, correspon al Ple de l'Ajuntament 
de Llívia informar favorable o desfavorablement la compatibilitat declarada. I en 
aquest sentit correspon al Ple, valorar si aquella compatibilitat declarada de 
càrrec electe a temps parcial, impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels 
seus deures o comprometre la seva

imparcialitat o independència, en la tasca d'arquitecte municipal de Llívia a 
temps parcial.

Tant en un cas com en un altre, l'Ajuntament de Llívia ho haurà de comunicar al 
Ajuntament de Bellver de Cerdanya, i en cas desfavorable, aquest últim haurà 
de fer les valoracions corresponents, tot i que l'informe de l'Ajuntament de Llívia 
no té caràcter vinculant. No correspon a aquest lletrat pronunciar-se sobre si 
s'ha d'emetre informe favorable o desfavorable sobre la compatibilitat declarada 
per l'Ajuntament de Bellver, en tant que com s'ha indicat es a l'Ajuntament de 
Llívia, al que li correspon fer aquest informe. 

 

Tot seguit, la secretària-interventora dóna lectura del seu informe:

 

“Antecedents: 

Per part de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya, en data 14 de març de 2016, 
es va comunicar a l'Ajuntament de Llívia l'acord plenari pel qual es declarava la 
compatibilitat de l'Alcalde de Bellver de Cerdanya, Sr. Francesc Xavier Porta i 
Pou amb la d'arquitecte Municipal de Llívia. Aquesta comunicació es va quedar 
per tramitar. 
 
Consideracions jurídiques: 
1.- La Legislació que regula les incompatibilitats del personal al serveis de les 
Administració públiques és la llei  53/1984, de 26 de desembre; quin principi 
fonamental  és  la  dedicació  del  personal  al  servei  de  les  administracions 
públiques a un sol lloc de treball. 

No obstant també tenen incidència allò que es disposa en els articles 10, 
13, 30 a 32 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització,  Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats 
Locals,  i  els  articles  73  i  següents  de  la  Llei  7  /1985,  de  2  d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i jurisprudència que ha aplicat 
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l'esmentada normativa.

Aquesta  Llei  53/1984  és  d'aplicació  al  personal  al  servei  de  les 
Corporacions Locals. 

El personal comprès en l'àmbit de la Llei només podrà desenvolupar un 
segon lloc de treball al sector públic en els supòsits previstos per la pròpia  
norma. Així, la Llei, article 5, diu que per excepció, es podrà compatibilitzar 
un lloc públic amb el càrrec de membres de les Corporacions Locals. La 
única excepció seria el desenvolupament de tasques a la Corporació local 
amb dedicació exclusiva. 

Ens trobem amb el cas que la dedicació del sr. F. Xavier Porta és parcial 
tant  a  les  seves  tasques  a  l'Ajuntament  de  Bellver,  com en  les  seves 
tasques a l'Ajuntament de Llívia. 

En qualsevol cas, el segon lloc de treball només es podrà prestar en règim 
laboral, a temps parcial, i amb duració determinada. 

L'article  7  de  la  Llei  53/1984,  diu  que  serà  requisit  indispensable  per 
autoritzar  la  compatibilitat  d'activitats  públiques  el  que  la  quantitat 
percebuda per ambdós llocs de treball o activitats no superi la remuneració 
prevista en els pressupostos generals de l'estat per al càrrec de Director 
general,  ni  superi  la  corresponent  al  principal,  estimada  en  règim  de 
dedicació ordinària, incrementada en un 30% en el cas dels funcionaris del 
grup A o personal de nivell equivalent. Aquesta circumstància no pot ser 
objecte  d'anàlisi  en  profunditat  en  el  present  informe,  atès  que  es 
desconeix en el moment de la seva emissió les retribucions corresponents 
al lloc principal. 

En qualsevol cas, cal tenir present que, de conformitat amb la Llei (article 
5.2),  l'Administració en la que presti  els seus serveis un membre de la 
Corporació local en règim de dedicació parcial i aquesta última hauran de 
comunicar-se  recíprocament  la  seva  jornada  en  cada  una  d'elles  i  les 
retribucions que percebin, així com qualsevol modificació que en aquestes 
circumstàncies es produeixi. 

Per tant, s'informa de la necessitat de sol·licitar la informació referent a la 
retribució que es percep a l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya a efectes 
de verificar el  compliment de les prescripcions de l'article 7.1 de la Llei  
53/1984.
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La superació dels límits fixats en l'article 7.1, en còmput anual, requereix 
en cada cas acord exprés del Ple de les Corporacions locals en base a 
raons d'interès públic. 

Cal  destacar  que  l'autorització  o  denegació  de  compatibilitat  per  a  un 
segon lloc o activitat en el sector públic correspon al Ple de l'Ajuntament al 
que figura adscrit el lloc principal. 

En aquest mateix sentit es pronuncia la doctrina jurisprudencial, entre la 
que es pot indicar la STS (Sala del Contenciós Administratiu, Secció 7), 
sentencia de 21 maig 1997, de tal manera que sembla que l'Ajuntament de 
Llívia,  no pot autoritzar la compatibilitat,  sinó en el  seu cas informar-la, 
però la decisió vinculant correspon a l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya 
(per  totes  la  Sentència  del  Tribunal  Suprem  (Sala  del  Contenciós  - 
Administratiu, Secció 7ª) Sentencia de 29 novembre 1994, decisió que ja 
es  va  prendre  en  el  seu  moment,  segons  el  comunicat  esmentat  als 
antecedents.

L'autorització de compatibilitat  requereix informe favorable del  Ple de la 
Corporació local, conforme a l'adscripció del segon lloc de treball.

Aquesta Corporació disposa de l'informe emès per Josep Maria Llauradó 
Olivella, advocat, Lletrat Col. Icab 11726, en el  que conclou el següent: 
«Declarada  la  compatibilitat  per  l'Ajuntament  de  Bellver  de  Cerdanya, 
expedient  en el  que en el  seu cas ha de constar les demès concretes 
circumstàncies  per  la  declaració  de  compatibilitat  que  va  acordar, 
correspon  al  Ple  de  l'Ajuntament  de  Llívia  informar  favorable  o 
desfavorablement la compatibilitat declarada. I en aquest sentit correspon 
al Ple, valorar si aquella compatibilitat declarada de càrrec electe a temps 
parcial,  impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels seus deures o 
comprometre la seva imparcialitat o independència, en la tasca d'arquitecte 
municipal de Llívia a temps parcial.

Tant  en  un  cas  com  en  un  altre,  l'Ajuntament  de  Llívia  ho  haurà  de 
comunicar al Ajuntament de Bellver de Cerdanya, i en cas desfavorable, 
aquest últim haurà de fer les valoracions corresponents, tot i que l'informe 
de l'Ajuntament de Llívia no té caràcter vinculant. No correspon a aquest 
lletrat  pronunciar-se  sobre  si  s'ha  d'emetre  informe  favorable  o 
desfavorable sobre la compatibilitat declarada per l'Ajuntament de Bellver, 
en tant que com s'ha indicat es a l'Ajuntament de Llívia, al que li correspon 
fer aquest informe.»
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Pel que fa a activitats privades, la Llei diu que no es podrà exercir activitats 
privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o 
sota la dependència o al servei d'Entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi el Departament, Organisme o Ens on 
estigui destinat. En aquest punt, val a dir que no consta declarada per l'  
Ajuntament de Llívia la compatibilitat  per exercir  activitat  privades en el  
municipi. Així doncs, cal fer menció de manera expressa a que no es pot 
realitzar  activitats  privades  dins  del  terme  municipal  de  Llívia,  no  en 
aplicació d’un criteri de territorialitat (que no està previst normativament), 
sinó  tenint  en  compte  que  qualsevol  actuació  privada  d’un  arquitecte 
relacionada  amb  el  municipi  de  Llívia  pot  donar  lloc,  directa  o 
indirectament,  a  la  posterior  intervenció  administrativa  municipal. 
(Sentència  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya,  Sala  del 
contenciós administratiu, número 853/1999, de 16 de setembre de 1999, 
(Id Cendoj: 08019330051999101072). 

L'article 13 de la Llei  diu que no es podrà reconèixer compatibilitat  per 
exercir activitats privades a aquells que se'ls hagi autoritzat la compatibilitat 
per  a  un  segon  lloc  o  activitat  públiques,  sempre  que  la  suma de  les 
jornades  d'ambdós  sigui  igual  o  superior  a  la  màxima  de  les 
administracions  públiques.  Dit  això,  cal  fer  constar  que  no  és  objecte 
d'anàlisi en el  present informe la compatibilitat pel que fa a les tasques 
d'assessor municipal als Ajuntaments de Guils de Cerdanya i de Das.

Això és el que informo com a lletrada de la Corporació. No obstant, el Ple  
informarà segons el seu millor criteri. 

El sr. Marc Torrent pregunta el motiu pel qual no s’analitza sobre Guils de 
Cerdanya i Das. La sra. Secretària-Interventora respon que és degut a que 
en aquest moment no es disposa de la informació referent a dedicació i 
retribucions  ens  aquests  dos  Ajuntaments.  No  s’ha  sol·licitat  aquesta 
informació en el moment d’elaboració de l’informe. Tampoc s’ha sol·licitat 
declaració al sr. Porta. 

El sr. Alcalde i el sr. Josep Ramon Rotllan diuen que només ens centrem 
en  els  ajuntaments  de  Llívia  i  de  Bellver  de  Cerdanya.  El  sr.  Pous 
manifesta que no correspon a l’Ajuntament de la Vila de Llívia demanar 
informació als altres Ajuntaments; el Ple de Llívia es pronuncia en funció 
de l’acord adoptat per l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. 
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La Secretària-Interventora informa al Ple que, en funció de l’informe del sr. 
Josep Maria Llauradó, correspon al Ple de l’Ajuntament de la Vila de Llívia 
informar  favorable  o  desfavorablement  la  compatibilitat  atorgada  per 
l’Ajuntament de Bellver. 

Es procedeix a la votació, quin resultat és de 5 vots a favor d’informar 
favorablement la compatibilitat atorgada per Bellver de Cerdanya (sr. Elies 
Nova, Josep Pous, Jaume Tuset, Josep Ramon Rotllan i Jordi de Montellà 
Vilardell),  i  2  vots en contra  de  informar favorablement  la  compatibilitat 
atorgada per l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya (sra. Sílvia Orriols i sr. 
Marc Torrent).

 

 

 

5.-  EXPEDIENT  474/2017.  AIXECAMENT  D’ACTA  DE  LES  SESSIONS 
D’ÒRGANS COL·LEGIATS. 

 

L'article  109  del  Reglament  d'Organització  i  Funcionament  dels  ens  locals, 
2568/1986, diu que de cada sessió,  el  Secretari  aixecarà acta en la que hi  
haurà de constar el lloc de la reunió, amb expressió del nom del municipi i local 
on se celebra.  Dia,  mes i  any.  Hora en que comença.  Nom i  cognoms del 
President, dels membres de la Corporació que hi són presentes, dels absents 
que s'haguessin excusat i  dels que falten sense excusa. Caràcter ordinari  o 
extraordinari de la sessió, i si se celebra en primera o segona convocatòria. 
Assistència  del  secretari,  o  de  qui  legalment  el  substitueixi,  i  presencia  del 
funcionari responsable de la Intervenció. Assumptes que s'examinen, opinions 
sintetitzades dels grups o membres de la Corporació que haguessin intervengut 
en les deliberacions i incidències d'aquestes. Votacions que es verifiquin, i en el 
cas de les votacions nominals el sentit en que cada membre emet el seu vot.  
Part dispositiva dels acords que es prenen. Hora en que el President aixeca la 
sessió.

L'article  18  de  la  Llei  40/2015  diu  que  de  cada  sessió  que  celebri  l'òrgan 
col·legiat  s'aixecarà  acta  per  part  del  Secretari,  que  especificarà 
necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies 
del lloc i temps en que s'han celebrat, els punts principals de les deliberacions, 
així com el contingut dels acords adoptats. 

Es podran gravar les sessions que celebiri l'òrgan col·legiat. El fitxer resultant 
de  la  gravació,  juntament  amb  la  certificació  expedida  pel  Secretari  de 
l'autenticitat  i  integritat  del  mateix,  i  quants  altres  documents  en  suport 
electrònic s'utilitzessin com documents de la sessió, podran acompanyar l'acta 
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de les sessions, sense necessitat de fer constar en ella els punts principals de 
les deliberacions.

El Ple, per unanimitat dels seus membres assistents, acorda:

PRIMER.- Que les actes de les sessions dels òrgans col·legiats recullin les 
opinions sintetitzades dels grups o membres de la Corporació que haguessin 
intervengut en les deliberacions i incidències d'aquestes. Es recolliran el punts 
principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.

SEGON.- Quan les  actes  siguin  gravades,  el  fitxer  resultant  de  la  gravació 
juntament amb la certificació expedida pel Secretari de l'autenticitat i integritat 
del  mateix,  acompanyaran  l'acta  de  les  sessions,  sense  necessitat  de  fer 
constar en ella els punts principals de les deliberacions.

 

6.-  EXPEDIENT  485/2017.  Conveni  Gestió  Forestal  amb  el  Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

L'any  2015  es  va  subscriure  el  Conveni  de  gestió  entre  el  Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i aquest Ajuntament de Llívia per 
tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la nostra titularitat de forma 
conjunta  amb  les  forests  de  titularitat  del  Departament  d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Per aquest motiu,

El Ple, per unanimitat dels seus membres assistents, acorda:

PRIMER.- Que  pel  Pla  anual  d’aprofitament  forestal  de  l’any  2017  poder 
realitzar  la  licitació  dels  productes  de  fusta  provinent  de  boscos  propietat 
d’aquest Ajuntament de Llívia,  conjuntament amb la subhasta per productes 
posats a destí, provinents de boscos de la Generalitat de Catalunya gestionats 
a través de Forestal  Catalana SA,  acceptant  criteris  tècnics,  econòmics,  de 
contractació i funcionament que regeix aquesta licitació. 

SEGON.- Notificar  l'adopció  del  present  acord  al  Departament  d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

 

7.-  EXPEDIENT  444/2017.  Conveni  amb  l’Institut  Català  d’Arqueologia 
Clàssica. 

Atesa la voluntat de l'Ajuntament de Llívia de dur a terme el servei d'investigacó 
arqueològica al jaciment de Les Colomines de Llívia, es proposa l'aprovació 
d'un conveni on es reguli el marc general de col.laboració entre l'Ajuntament de 
Llívia i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. En concret, són objectius 
d'aquest conveni de col.laboració entre les dues institucions: les relacions de 
caràcter científic, tècnic, docent i cultural en l'àmbit de l'arqueologia clàssica; la 
col.laboració en programes i projectes de recerca; la col.laboració en 
programes i projectes de difusió; la col.laboració docent en programes i cursos 
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de formació avançada; l''intercanvi d'informació sobre temes de recerca, llibres, 
publicacions i altres materials d'interès comú.
 
Per aquest motiu, el Ple, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
 
PRIMER.- Aprovar el text del Conveni marc de Col·laboració entre l'Ajuntament 
de la Vila de Llívia i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que literalment diu:
 
" REUNITS
 D'una part, el sr. Elies Nova Inglés, alcalde de l'Ajuntament de la Vila de Llívia, 
en representació d'aquesta institució, amb domicili a Llívia, carrer dels forns 10 
amb NIF P-1710100-G.
 
I, d'altra part,
 
El Prof. Dr. Joan Gómez Pallarès, director de l'Institut Català d'Arqueologia 
Clàssica( ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat, d'acord 
amb el seu càrrec i amb les funcions que li foren delegades pel Consell de 
Direcció de l'Institut amb data d'11 d'abril de 2002. L'institut és un consorci 
integrat per la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig de 2000 ( DOGC núm. 
3143, de 19 de maig), amb domicili social a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i 
COF S-4300033-J, d'ara en endavant ICAC.
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar el present conveni 
i a tal efecte
 
EXPOSEN
 
PRIMER, que l'Ajuntament de Llívia té la intenció de dur a terme el servei 
d’investigació arqueològica al jaciment Les Colomines de Llívia.
 
SEGON, que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica és un centre públic de 
recerca creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb 
la participació del Consell Interuniversitari de Catalunya, que té com a finalitat 
la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques.
Que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica té la consideració de centre de 
recerca de Catalunya, identificat com a centre CERCA i li és d'aplicació el règim 
jurídic establert al capítol IV del títol II de la Llei 7/2011 del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, la disposició addicional vuitena d'aquesta Llei, i la 
resta de normativa específica que la Generalitat de Catalunya dicti en matèria 
de recerca.
 
TERCER que ambdues institucions tenen interessos comuns en la recerca, la 
documentació i la difusió en l'àmbit de l'arqueologia clàssica i el seu patrimoni i, 
per tant, desitgen subscriure un acord marc de col.laboració que defineixi les 
fórmules de cooperació entre ambdues institucions i permeti prendre acords de 
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col.laboració específics de les quals se'n derivin resultats positius per a 
ambdues institucions.
 
QUART per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que està previst 
a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, el règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment administratiu comú i en la Llei 26/2010 de 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya, 
ambdues part es reconeixen capacitat jurídica suficient per signar aquest 
document i acordes les següents
 
CLÀUSULES
 
PRIMERA.OBJECTE DE CONVENI
L'objecte del present conveni és fixar el marc general de col.laboració entre 
l'Ajuntament de Llívia i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. En concret, són 
objectius d'aquest conveni de col.laboració entre les dues institucions:
 
- Les relacions de caràcter científic, tècnic, docent i cultural en l'àmbit de 
l'arqueologia clàssica.
- La col.laboració en programes i projectes de recerca
- La col.laboració en programes i projectes de difusió
- La col.laboració docent en programes i cursos de formació avançada
- L'intercanvi d'informació sobre temes de recerca, llibres, publicacions i altres 
materials d'interès comú. En aquest sentit, s'habilitaran els mecanismes 
necessaris per permetre l'accés a les seves biblioteques i als serveis que 
s'ofereixen.
-Assessorament científic
 
SEGONA. APLICACIÓ DEL CONVENI
El present conveni es posarà en pràctica mitjançant la realització de convenis 
i/o acords específics entre l'Ajuntament de Llívia i l'Institut Català d'Arqueologia 
Clàssica, a proposta de qualsevol de les dues institucions.
 
TERCERA. CARACTERÍSTIQUES DELS CONVENIS ESPECÍFICS
Els convenis específics hauran d'incloure amb detall les qüestions següents:
- Definició de l'objectiu que es persegueix
- Descripció del programa de treball, indicant la temporalitat i la forma de 
seguiment, i especificant quines tasques realitzarà cada una de les parts.
- Relació de les aportacions de recursos humans, materials i econòmics que 
durà a terme cada institució.
- Els tècnics o científics designats per cada institució que es responsabilitzaran 
del projecte o conveni específic.
- En el cas que es realitzin préstecs d'equips entre organismes, s'haurà 
d'esmenar la data de devolució i el responsable del manteniment, reparació i/o 
reposició en el cas de pèrdua o avaria
- La definició de l'autoria i del sistema d'edició i difusió dels resultats obtinguts 
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en el projecte o conveni específic
 
QUARTA. CARACTERÍSTIQUES DEL ACORDS ESPECÍFICS
Els acords específics seran:
- Per realitzar tasques que seran simples en la seva execució i breus en la seva 
durada.
-Per dur a terme col.laboracions científiques puntuals en projectes que impulsin 
les institucions signants d'aquest conveni
- Per la col.laboració en actes i activitats de trobades i de difusió científica que 
organitzin les institucions signants d'aquest conveni
En el desenvolupament dels acords específics es mantindran sempre la 
independència en la organització interna, pressupostària i administrativa de 
cadascuna de les institucions signants.
 
CINQUENA. COORDINACIÓ DEL CONVENI
Es crearà una Comissió de coordinació paritària integrada per l'Alcalde de Llívia 
i pel director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica o de les persones a qui 
deleguin a més d'un representant de cada part. L'esmentada Comissió es 
constituirà en el termini de noranta dies(90), comptats a partir de la data de 
signatura d'aquest Acord Marc.
Aquesta Comissió, entre d'altres funcions, tindrà cura del seguiment d'aquest 
conveni marc, proposarà i impulsarà els convenis específics, i en farà el 
seguiment posterior; i també aprovarà i coordinarà les activitats específiques.
La pròpia Comissió, un cop establerta, decidirà el seu règim de reunions i 
d'adopció vàlida d'acords.
 
SISENA. RÈGIM ECONÒMIC
Aquest conveni no implica cap compromís econòmic per part de les entitats 
signants. L'Ajuntament de Llívia i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica,si 
escau, hauran de fer una previsió dins dels seus pressupostos anuals dels 
possibles compromisos econòmics que es derivin de la programació de les 
activitats finalment convingudes a través de convenis específics.
 
SETENA. RÈGIM JURÍDIC
El present document té la naturalesa dels convenis de col.laboració previstos a 
la Llei 30/1992 de 26 de Novembre i a la Llei 26/2010 de 3 d'agost, 
anteriorment esmentades, i resta exclòs del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic d'acord amb l'article 4.1c.
 
VUITENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ
El present conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents:
- Mutu acord de les parts
- Incompliment per alguna de les parts de qualsevol de les clàusules 
establertes en el present conveni
- Decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que impedeixen o 
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dificultin de forma significativa l'execució del conveni, sempre que sigui 
comunicada per escrit a l'altra part amb antelació suficient mitjançant denúncia.
En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades al compliment dels 
seus respectius compromisos fins a la data en què aquests es produeixin.
 
NOVENA. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que 
pugui sorgir sobre el present conveni. En el cas de no ser possible una solució 
amistosa, l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent en el 
coneixement dels eventuals litigis que sorgeixen entre les parts en l'execució o 
interpretació del present conveni.
DESENA. DURADA DEL CONVENI
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà una 
durada de quatre anys, renovables automàticament si cap de les dues parts no 
ho comunica per escrit amb sis mesos d'antelació. Aquesta decisió no afectarà 
la durada dels convenis específics, que continuaran vigents segons les dates 
que tinguin establertes.
I, com a prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat en la data 
i el lloc esmentats a l'encapçalament."
 
SEGON.- Designar com a representats de l'Ajuntament de Llívia, al sr. Alcalde i 
al regidor, sr. Jaume Tuset. 
 
TERCER.- Facultar al sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui menester 
per a l'execució del present acord.
 
QUART.- Notificar l'adopció del present acord a l'Institut Català d'Arqueologia 
Clàssica.
 

8.- EXPEDIENT 482/2017. Expedient de modificació de crèdit 2/2017.

En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdits 
núm. 2/2017, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
finançats amb baixa de partides de despesa no compromeses, i de conformitat 
amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la proposta següent, en base als 
següents,

 
ANTECEDENTS DE FET

 1. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici 
següent per a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la 
Corporació o aquest resulta insuficient, i atès que es poden minorar partides de 
despesa del pressupost vigent no compromeses.

2. S’ ha emès informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el 
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procediment a seguir.

3. La Intervenció ha informat favorablement la proposta d’Alcaldia.

 
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:

 — Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

— L’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre , pel qual 
s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
novembre , d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats 
Locals.

— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.

— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desplega el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
de pressupostos de les entitats locals.

— La Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats 
Locals, per la qual es Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels 
Pressupostos de les Entitats Locals.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb 
la Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de 
conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local.

 

Per  això,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  175  del  Reial  Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple, 
per unanimitat dels seus membres assistents, acorda:
 
PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  núm. 
2/2017, en la modalitat de crèdit extraordinari i  suplement de crèdit, finançat 
amb baixa de partides de despesa no compromeses següent: 
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Crèdit extraordinari

 

Aplicació 
Pressupostària

Descripció Euros

340 63201 Inversió reposició camp de futbol 40.500,00

  TOTAL DESPESES 40.500,00
     
 Suplement de crèdit

Aplicació 
Pressupostària

Descripció Euros

323 21200 Edificis i altres construccions 2.000,00

  TOTAL DESPESES 2.000,00
     
Aquesta modificació es finança amb càrrec a baixa de crèdit de partides de 
despesa els termes següents:

Baixa en aplicacions de despesa

Aplicació 
Pressupostària

Descripció Euros

1532 21000 Obres 30.500,00

340 21200 Manteniment edificis esportius 12.000,00

  TOTAL DESPESES 42.500,00

     
El resum per capítols és el següent:

Estat de Despeses

 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA

2 BENS 
CORRENTS I 
SERVEIS

1.101.580,91 1.061.080,91

6 INVERSIONS 
REALS

878.979,77 919.479,77

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona per un termini de quinze dies, durant els quals 
els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. 
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat 
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no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini 
d’un mes per resoldre-les.

9.- EXPEDIENT 486/2017. Pròrroga de l’Acord de govern d’activació de la 
Gestió Forestal. 

 

El 17 de Març de 2015 es va aprovar l’Acord del Govern pel Programa 
d’activació de la gestió forestal a Catalunya. 

 Els objectius eren:

 

-       Potenciar la gestió forestal sostenible amb les millores del medi que 
suposa 

-       Crear llocs de treball i aconseguir un reequilibri territorial

-       Proporcionar matèria primera a les empreses transformadores de la fusta 
del país

-       Garantir el subministrament de biomassa 

-       Afavorir l’economia de les administracions locals

 

Les necessitats de personal que derivaven d’aquell acord equivalien a la 
cobertura de cinc llocs de treball B-18 del Cos de Diplomatura, Enginyeria 
Tècnica de Forest, per un període de 3 anys.

 

Vista l’efectivitat d’aquest personal en la consecució dels objectius esmentats i 
en especial la idoneïtat de l’Enginyera Tècnica assignada a la Cerdanya, la 
Comissió Forestal Mixta de Seguiment d’aquesta comarca acorda de forma 
unànime que es mantingui la cobertura dels llocs de treball d’aquell Acord de 
Govern i es consolidi. 

El Ple, per unanimitat dels membres assistents, acorda: 

 

PRIMER.- L'Adhesió a l'acord de la Comissió Forestal Mixta de Seguiment 
d’aquesta comarca acorda de forma unànime que es mantingui la cobertura 
dels llocs de treball d’aquell Acord de Govern i es consolidi.

 

SEGON.- Notificar el present acord a la Direcció General de Forests, al Carrer 
del Sequer, 7-9, codi postal 25720, de Bellver de Cerdanya.

 

I  perquè així  consti,  estenc aquesta  acta,  d'ordre  i  amb el  vistiplau  del  Sr. 
Alcalde.
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Vila de Llívia, 18 de maig de 2017.

 

Vist i plau

L'ALCALDE,                                                                                   La Secretària

Elies Nova i Inglés

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Llívia
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