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Farmàcia Mercè Biel..........972 896 120 
 
Sorea (Aigües)...................972 880 948 
Fecsa-Endesa-Avaries ......800 760 706 
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Serveis Socials  
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Emergències ...................112 

 

Edita: Ajuntament de Llívia 

www.llivia.org 

 

Horari d’atenció al públic: 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 

hores. 

Horari d’atenció del Patronat 

de Turisme: 

De dimarts a divendres,  

de 9 a 13 hores, i de 15 a 18 hores 
 

Dissabtes, de 9 a 13 hores 

i de 16 a 19 hores 
 

Diumenges i festius  

de 9 a 13 hores 

Dilluns tancat 
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Pla NEUCAT 
 

 

Com cada any, i a les portes de l’hivern la Direcció General de Protec-
ció Civil, en el marc del Pla NEUCAT (Pla d’emergències davant les 
nevades), ha elaborat uns tríptics i un pòster, amb consells de preven-
ció i també d’actuació davant de les nevades, per evitar o minimitzar 
els possibles danys provocats per la neu. 
 
Des de l’Ajuntament de Llívia vetllem per l’autoprotecció dels vilatans, 
per això volem insistir a fomentar la prudència i la sensibilització da-
vant d'aquest risc. 
A casa hauríem de tenir preparat un transistor i piles de recanvi, llan-
ternes, aliments, combustible per a la calefacció i una farmaciola amb 
els medicaments habituals. 

Alhora, al vehicle, cal disposar de cadenes en bon estat, llanterna i 

manta de viatge. S’ha de comprovar també l’estat de les bateries, el 

dipòsit de benzina, els llums, els frens, els pneumàtics, la calefacció i 

el parabrisa. 

Els tríptics inclouen informa-

ció en cas de nevada, tant si 

s’està a casa, com si s’ha 

de sortir al carrer i altres 

consells relacionats amb la 

conducció. 

En situació de risc imminent 

o durant la nevada, hom es 

port informar de les previsi-

ons meteorològiques i de 

l’estat de la xarxa viària i les 

rutes a seguir als mitjans de 

comunicació. 

Imatge del pòster que ha elabo-
rat la Direcció General de  Pro-

tecció Civil dins del marc del 
Pla NEUCAT 
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La situació financera de l’Ajuntament 
 

Hi ha diversos factors que ens indiquen que un Ajuntament pot tenir 
una situació financera delicada:  
* Nivell alt d’endeutament per habitant  
* Romanent de tresoreria negatiu  
* Baixa provisió per morositat  
* Pagament a proveïdors més enllà de 90 dies  
* Existència de factures al calaix  
* Dificultat per formalitzar noves línies de finançament  
* Concessions de serveis (on els concessionaris paguen part de la 
inversió o avancen el cànon de varis exercicis) hipotecades a llarg 
termini, etc. 
Molts Ajuntaments complien tots o quasi tots els indicadors anome-
nats anteriorment, i Llívia no n’era una excepció.  
El nou equip de govern teníem el repte i el deure de solucionar aquest 
problema financer, essent conscients que estem gestionant uns recur-
sos que no són nostres, sinó que són de tots.  
Quan vam arribar al consistori, el juny de l’any passat, el nivell 
d’endeutament per habitant de l’Ajuntament de Llívia era dels més alts 
de Catalunya.  
 

 

El deute amb entitats financeres era de 1.617.091 €. d’aquests, 
614.552 € destinats al préstec per a la construcció de l’Ajuntament, 
66.748 € al carrer Raval, i 935.791 € a les naus industrials.  
Les factures pendents de pagament s’enfilaven fins a 990.000 € dels 
quals 220.000 € corresponien a despesa ordinària, que s’estava 
pagant mes enllà de 180/200 dies, i 770.000 € a despesa extraordi-
nària i inversions pendents de pagament (algunes amb la subvenció 
ja cobrada).  
Total : 2.607.091 €. de deute a juny de 2011.  
Aquí si ha d’afegir 100.000 € més, aproximadament, de l’IVA de les 7 
naus industrials pendents d’escripturar, ja que els compradors havien 
fet l’entrega inicial i cada vegada que formalitzàvem la compra/venda 
i  fèiem la subrogació, havíem de liquidar l’IVA corresponent. 
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Deute a juny 2011
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Museu de la farmàcia de Llívia 
Un dels nostres reptes més immediats, més importants i més urgents 
era l’obertura del museu de la Farmàcia, que portava, a juny de 2011, 
més de cinc anys tancada.  
No ho teníem fàcil, hi havia una subvenció concedida pel 100% del 
cost, però prèviament s’havia de justificar el pagament de l’obra als 
respectius proveïdors, inexorablement abans de finals de 2011.  
Ja se n’hauria d’haver justificat una part abans del desembre de 2010 
i ni tan sols n’havien demanat l’ajornament.  
Amb tot, i després de sis mesos de batallar-hi, el mes de desembre 
aconseguíem formalitzar una operació de préstec per import de 
452.000 € amb Catalunya Caixa, a qui agraïm la confiança dipositada 
amb el nou equip de govern de l’Ajuntament.  
Ja teníem la Farmàcia. 
En els sis primers mesos des de l’obertura hem tingut 10.768 visites, i 
s’han recaptat 27.269 € amb entrades i 7.359 € amb la venda 
d’articles, fent un total de 34.628 €.  
La Farmàcia Esteva torna a ésser una molt important font d’ingressos 
alhora que un dinamitzador turístic i cultural de primer nivell. 
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Despesa extraordinària: deutes a proveïdors 
El deute corresponent a la despesa extraordinària l’estem negociant 
amb cada proveïdor, l’últim dels quals ha estat el cuartel de la Guàr-
dia Civil. Aquest any s’havien de pagar els últims 185.000 €  més els 
interessos dels exercicis anteriors i hem aconseguit la condonació 
dels interessos i un ajornament a cinc anys a raó de 30.000 € aquest 
primer i 39.375 € els quatre següents 
 
Despesa ordinària 
Quant a la despesa ordinària, la vàrem reduir un 9% en el primer 
pressupost aprovat per l’actual consistori, rebaixant-la en 154.620 €. 
Amb la gestió i control de la despesa hem anat regularitzant la situa-
ció i actualment estem pagant a 90/120 dies, i preveiem,  ja al llarg de 
l’any vinent, normalitzar definitivament la situació  i realitzar el paga-
ment de les factures a proveïdors no més enllà de 60 dies.  

Pagament de factures 
 

Les factures pendents de pagament a proveïdors, a juny de 2011, s’estaven 
pagant mes enllà de 180/200 dies, i a dia d’avui estem pagant a 90/120 dies 
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Deute amb entitats financeres 
El deute amb Entitats Financeres a 31 de desembre d’enguany 
s’haurà reduït a un total de 813.434 €. dels quals 518.955 € són del 
préstec de l’Ajuntament, que acabarem de pagar el juny del 2022; 
123.389 € de la subvenció pendent d’arribar de la farmàcia i que can-
cel·larem durant el primer semestre de 2013,  i els 171.090 € restants 
de l’última nau industrial. 
Aquesta nau, i degut a la millora financera aconseguida i prevista, es-
tem valorant molt seriosament la possibilitat d’incorporar-la al patrimo-
ni de l’Ajuntament.    

 
 
 
 
 
 
 
Conclusió 
Ens hem trobat un punt de partida difícil, amb un canvi en la situació 
econòmica global. Ho estem gestionant i estem segurs que ho anirem 
normalitzant fins a aconseguir l’estabilitat econòmica necessària per 
al bon funcionament del nostre Ajuntament.   
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Deute financer Juny 2011 Desembre 2012 

Naus industrials 935.791 € 171.090 € 

Préstec Ajuntament 614.552 € 518.955 € 

Museu de la farmàcia 0 € 123.389 € 

Carrer Raval 66.748 € 0 € 

TOTAL 1.617.091 € 813.434 € 
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S’ha reactivat el Sindicat de regants del 
Canal d’Angustrina 
 

Aquest sindicat de regants feia més de 20 anys que no es reunia. A 

més, es tracta de l’organisme que ens ajudarà a tractar i arreglar els 

temes del canal d’Angustrina amb els nostres veïns. 

 

Enllumenat del Carrer Cadí 
 

S’han instal·lat cinc nous punts de llum al carrer Cadí i travessera del 

Raval aprofitant les lluminàries obtingudes de la reorganització racio-

nal de llums de tota la Vila. 

 

Nou equipament per treure la neu dels 
carrers del poble 
 

L’ajuntament i l’Associació de Defensa Forestal (l’ADF) fan una per-

muta amb la Federació d’ADF d’Osona i canvien el camió Pegaso 

Egipci per un tractor KUBOTA 4x4 nou i l’equipen amb una pala lleva-

neu articulada al davant i una escampadora de potassa al darrera 

subvencionats en la totalitat per la Diputació de Girona. 

 

Construcció d’una bassa 
 

L’ADF ha construït una bassa de 500 m3 al Tudó per a l’extinció 

d’incendis forestals. L’obra subvencionada el 100% per la Generalitat 

de Catalunya forma part de les accions previstes en el Pla de Preven-

ció d’Incendis de  Llívia, per cert, l’únic municipi de la comarca que el 

té aprovat. 
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Curs d’aerografia 
 

El passat mes d’octubre va tenir lloc unes 

jornades d’Aerografia a la vila de Llívia, a 

càrrec d’Arts Agustí Garcia. L’Aerografia con-

sisteix en una tècnica de pintura a través 

d’una pistola de compressió i aplicable a tot 

tipus de materials, des de parets, samarre-

tes, esquís, etc, per tant, es tracta d’una altra 

forma d’expressió artística. El curs es dugué 

a terme gràcies a la demanda dels joves de 

la vila i a la qual hi va participar a més a més 

gent d’arreu de la comarca i on el mossèn va cedir una paret de la 

casa de les pintores per poder fer un mural dedicat al Festival de Mú-

sica. 
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Festival de Música 
arriba el concert de Nadal 
 

Una temporada més el dia 25 de desembre clausurarem 
el 31è Festival de Música de Llívia amb l’actuació de la 
Polifònica de Puig-reig, la qual ens interpretarà nadales, 
sardanes i una selecció dels musicals que ha interpretat 
la Polifònica. 
 

Aquest any el concert del dia 25 serà gratuït, motiu pel 

qual a l’entrada de l’església hi haurà una urna per a fer donatius, que 

seran per col·laborar amb la Marató de TV3, que aquest any està 

dedicada al càncer. 
 

Escrutini de la vila de Llívia 
 

Recentment ha tingut lloc les eleccions al Parlament de Catalunya 

amb els resultats que es mostren en la taula. 1.143 és el nombre 

d’electors censats, i això representa una participació molt alta, la del 

69,73% La participació de les eleccions autonòmiques del 2010 va 

estar del 57,27%. 

Candidatures 2012 Vots Candidatures 2010 Vots 
 CiU 463 CiU 416 

 Esquerra-Cat Sí 119 PSC-PSOE 53 

 P.P. 69 P.P. 46 

 PSC 31 Esquerra 36 

 ICV-EUiA 25 SI 28 

 C's 25 RI.cat 24 

 CUP-Alternativa d'Esquerres 20 ICV-EUiA 19 

 SI 14 C's 6 

 Eb 7 PACMA-Animalista 4 

 PxC 3 UPyD 4 

 PRE-IR 3 Eb-CenB 3 

 PIRATA.CAT 2 EV-GVE 3 

 UPyD 1 PDLPEA 2 

 PACMA 1 PxC 1 

 FARTS.cat 1 PIRATA.CAT 1 

Volts en blanc 8 Vots en blanc 10 

Vots nuls 5 Vots nuls 2 

  797   658 
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Els nens  pinten la tardor. 
 

La Llar d’infants “les joguines” 
és un centre educatiu públic que 
acull nenes i nens del primer 
cicle d’educació infantil (des que 
caminen fins als 3 anys). 
L’objectiu principal és contribuir 
a la seva educació en 
col·laboració amb les famílies. 

El mes passat van estar experi-
mentant amb els colors de la 
Tardor i diferents materials, fins 
a obtenir aquest resultat. 

La veu de la Vila:  
L’AMPA 
 
L’Associació de Mares i Pares dels alumnes de 
l’escola de Llívia, l’AMPA, desenvolupa una ac-
tivitat molt important dins del municipi. El treball d’un equip de pares 
amb la voluntat per la millora contínua de les activitats escolars i 
l’ajut econòmic que es dóna des de l’AMPA fan que la nostra escola 
rural sigui tan apreciada. Totes les problemàtiques i dificultats que 
pot tenir una escola petita l’AMPA intenta resoldre’ls amb el bon fer 
de pares que, sense cap tipus de recompensa, treballen perquè tot 
sigui més factible. 
El proper 7 de desembre, a les 21.30h, organitzem una gran Quina a 
favor dels alumnes. Amb els diners que recaptem  podem subvencio-
nar un 70% del preu dels llibres, 100% del material escolar, 60% set-
mana blanca, 50% de les colònies, excursions... 
Gràcies a l’ajuda rebuda per molts de vosaltres, la nostra Quina és 
tot un èxit. Per aquest motiu volem agrair l’esforç i la col·laboració de 
tots els que ho feu possible. 
 
Us esperem!! 
La Junta de l’AMPA 
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Agenda desembre 2012Agenda desembre 2012Agenda desembre 2012Agenda desembre 2012    

• Divendres 7 de desembre, a les 21.30 hores, al Poliesportiu, tindrà 
lloc la Quina de l’AMPA del col·legi Jaume I de Llívia. 

• Diumenge 9 de desembre, a l’avinguda Catalunya, i durant tot el 
dia, hi haurà la Fira d’Hivern. 

• Abans del dissabte 15 de desembre heu de fer la vostra inscripció 
al Patronat de Turisme, sempre que vulgueu participar al Concurs 
de Pessebres i al Concurs de Balcons i aparadors de botigues més 
ben decorats. 

• El cap de setmana 22 i 23 de desembre, hi haurà la cercavila del 
Pare Noel. 

• Dimarts 25 de desembre, a les 21 hores, a l’església parroquial, la 
Polifònica de Puig-Reig oferirà el tradicional Concert de Nadal. 

• Dissabte 29 de desembre, a les 21.30 hores, al Poliesportiu, tindrà 
lloc la Quina del Bàsquet. 

Concurs de balcons de 
Nadal 
Vestim Llívia de festa, s’acosta Na-
dal i a Llívia s’ha de notar, així 
doncs us proposem que aquest any 
veïns i veïnes de Llívia adorneu els 
vostres balcons i les vostres faça-
nes perquè Llívia sigui el poble amb 
la decoració més maca de Nadal. 
Premiarem el millor balcó i des de 
l’Ajuntament us animem a partici-
par. 
 

Us podeu inscriure al Patronat mu-
nicipal de Turisme o trucar al 
972896313 
Límit d’inscripció: 15 de desembre 

Concurs de 
Pessebres 
 
Us podeu inscriure al Patro-
nat municipal de Turisme o 
trucar al 972896313 
Límit d’inscripció: 15 de de-
sembre 


