Ajuntament de Llívia

Per Decret d’Alcaldia núm.2019-0302, de 9 de desembre de 2019, s’ha
RESOLT:
Atès que com cada any comença la temporada d’esquí 2019-2020, i els
conciutadans de la Vila de Llívia, tenen uns avantatges a l’hora d’obtenir el
Forfait de Font-Romeu.
Atès que estem tramitant el conveni corresponent amb Font Romeu per a la
temporada 2019-2020

Primer.- Es podran presentar les sol·licituds per a l’obtenció del certificat que
donarà dret als descomptes que s’acordi amb Font Romeu únicament des del
dia 10 de desembre fins el 30 de desembre de 2019 de 8 a 14 hores a les
oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 8 a 14h.
Segon.- Caldrà acreditar:
- Portar dos anys d’empadronament al municipi
- Treballar o estudiar a la comarca de la Cerdanya
- Estar al corrent de les obligacions tributàries municipals
- Els nens i joves fins a 30 anys hauran de justificar l’empadronament, la
residència habitual i efectiva o la dels seus pares, en cas que estiguin
escolaritzats fora de la comarca.
Tercer.- Caldrà aportar la següent documentació:
- Sol·licitud degudament omplerta
- DNI, NIE o passaport
- Contracte, nòmina o Certificat de situació en el cens d’activitats
econòmiques de l’AEAT
- Escolarització a la comarca (en cas de menors)
- En cas d’atur, justificant d’estar inscrit a l’oficina de Ripoll
- Certificat conforme té assignada l’àrea Bàsica de Salut de Cerdanya
Quart.- El certificat no s’entregarà fins que no es finalitzin les negociacions amb
Font Romeu.
Cinquè.- El forfait de dia es recollirà al Museu Municipal al preu de 10,00€
unitat i es retornarà el mateix dia o l’endemà. (No s’entregarà cap forfait sinó es
presenta el Certificat d’Empadronament)
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RESOLC:

Número: 2019-0035 Data: 09/12/2019

A la vista de tot això,

ANUNCIS I EDICTES

Elies Nova Inglès (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 09/12/2019
HASH: 484b9833cf47644324f7f699c1320774

EDICTE de l’Ajuntament de Llívia, sobre els forfaits de Font Romeu,
temporada 2019-2020.
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No retornar el forfait de dia suposarà la pèrdua permanent del mateix.
És personal i intransferible
Qui disposi del forfait de NIEGES CATALANES, no podrà gaudir d’aquest forfait
de dia per tal d’evitar duplicats.
SIsè.- Aquest Decret s’ha d’inscriure al llibre Registre obert a aquest efecte, i del
mateix se n’ha de donar compte al Ple en la propera sessió que faci.
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ANUNCIS I EDICTES

Així ho mano i signo.
Vila de Llívia, 9 de desembre de 2019
Document signat electrònicament

