SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
Núm. 15 DE 26 DE JULIOL DE 2018

ACTA

El 24 de maig de 2015 es van celebrar les eleccions locals, d’acord amb l’establert al Reial Decret
233/2015, de 30 de març, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assembles de Ceuta i Melilla
per al 24 de maig de 2015.
El 13 de juny de 2015 es va celebrar la sessió pública de constitució de la corporació municipal de
Linyola i d’elecció de l’alcalde.
Per decret d’alcaldia número 73 de 18 de juny de 2015 s’ha decretat incoar l’expedient de tramitació
administrativa per a l’organització i funcionament dels òrgans de govern i administració de l’ajuntament
de Linyola.
Dins de l’organització municipal la junta de govern local és un òrgan obligatori en els municipis amb una
població superior a 5.000 habitants i en els de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o
així ho acordi el ple de l’ajuntament.
El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 29 de juny de 2015 va acordar
constituir la junta de govern local com a òrgan necessari i col·legiat de l’ajuntament de Linyola.
Per decret d’alcaldia número 78 de 30 de juny de 2015 es va decretar el nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola.
El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 13 de juliol de 2015 va acordar la
periodicitat de les sessions de la junta de govern local.
Per a la tramitació normal de determinats expedients administratius es necessita l’aprovació o la
conformitat de la junta de govern local.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola es reuneix en sessió ordinària, la qual ha estat
prèviament convocada per l’alcalde i notificada als regidors, d’acord amb els articles 113 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Normativa aplicable: Articles 20.1.b), 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, Articles 48.1.b), 53 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 52, 53, 112 i 113 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.

Identificació de la sessió:
-

Número d’ordre en les sessions de la Junta de Govern Local: 15/2018
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 26 de juliol de 2018
Horari: 19.30 h. a 20.15 h.
Lloc: Sala de reunions de l’edifici de l’ajuntament de Linyola

Assistents a la sessió:
Membres de la junta de govern local:
-

Àlex Mases Xifré – Alcalde
Alba Balcells Barril
Sebastià Mas Martí
Òscar Camí Puig

Participants com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local:
-

Lourdes Azor Farras
Anabel Caba Cos
Albert Batlle Mas

Secretària interventora de l’ajuntament de Linyola: Antonieta Bruna Tena

Quòrum legal per a la vàlida constitució de la sessió:
D’acord amb l’article 113.1.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per a la vàlida
constitució de la junta de govern local es requereix l’assistència de la majoria absoluta dels seus
components. Així mateix, es requereix l’assistència de l’alcalde i del secretari de la corporació o de qui
legalment els substitueixi.
Atesa l’assistència indicada anteriorment, es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari per a
la vàlida celebració de la present sessió.

Ordre del dia de la sessió:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local.
Aprovació d’acords en relació a factures i despeses.
Aprovació d’expedients de llicències d’obres.
Autorització del canvi de titularitat d’un expedient de llicència ambiental de la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Atorgament de subvencions de forma directa amb caràcter excepcional per raons d’interès públic
i social a entitats d’ensenyament del municipi de Linyola - Curs escolar 2017-2018.
Atorgament de subvencions de forma directa amb caràcter excepcional per raons d’interès públic
i social a entitats culturals del municipi de Linyola - Any 2018.
Atorgament de subvencions de forma directa amb caràcter excepcional per raons d’interès públic
i social a entitats esportives del municipi de Linyola - Any 2018.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
En haver estat repartida l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de data 12 de juliol de
2018 no es procedeix a la seva lectura, de conformitat amb el que disposa l’article 110.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Aprovar l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola.

2.- APROVACIÓ D’ACORDS EN RELACIÓ A FACTURES I DESPESES
Atès que al registre de factures de l’ajuntament de Linyola consten les següents factures i despeses,
amb motiu de la realització d’una despesa determinada:

Emissor i concepte
- Agència Tributària: Retenció i ing. compte IRPF rendiments treball i act. econòmiques 2n. trim.
- Agència Tributària: Retenció i ingressos a compte IRPF arrendament immobles 2n. trim.
- Agència Tributària: Impost sobre el valor afegit – 2n. trimestre 2018
- E. Piqué Mas: Arrendament magatzem arrendat mes agost
- E. Piqué Mas: Consum elèctric magatzem arrendat
- Teixidó Associats Consellers SLU: Serveis laborals i seguretat social mes juny
- M. Pomar Natal: Gestió actualització pàgina web i xarxes socials mes juny
- La Vanguardia Edicions SL: Subscripció diari 3r. trimestre
- MGS: Assegurança tractor
- ThyssenKrupp Elevadores SLU: Servei manteniment ascensors edificis municipals
- Siemens Renting SA: Quota arrendament fotocopiadora ajuntament
- Eurofins Ambiental SA: Anàlisi aigua
- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació edicte aprovació definitiva obra
- N. Calaf Badal: Taller música per a famílies
- Associació Cultural Eternut: Participació fira de la camamilla
- Raibor Espectacles SL: Actuació tobogan xou’s
- Seguretat i Control 24 H. SL: Revisió sistema seguretat edifici CEIP El Sitjar
- M. Torrades Bonjonch: Reparacions edifici ajuntament
- Serveis LIC 1999 SLU: Neteja edifici ajuntament mes juny
- Serveis LIC 1999 SLU: Neteja edifici polifuncional mes juny
- Serveis LIC 1999 SLU: Neteja edifici llar infants mes juny
- Serveis LIC 1999 SLU: Neteja edifici CEIP El Sitjar mes juny
- Serveis LIC 1999 SLU: Neteja edificis municipals mes juny
- Serveis LIC 1999 SLU: Neteja edifici poliesportiu festa major maig
- Serveis LIC 1999 SLU: Neteja edifici poliesportiu festa major maig
- J.A. Roca Reñé: Treballs als dipòsits aigua
- J.A. Roca Reñé: Treballs reparació maquinària
- J.A. Roca Reñé: Treballs reparació maquinària
- J.A. Roca Reñé: Treballs reparació maquinària
- Indros Linyola SL: Treballs edifici ajuntament
- Indros Linyola SL: Treballs edifici polifuncional
- Indros Linyola SL: Treballs edifici Pau Casals
- Indros Linyola SL: Treballs edifici CEIP El Sitjar
- Indros Linyola SL: Treballs edifici poliesportiu
- Indros Linyola SL: Treballs piscines municipals
- Indros Linyola SL: Treballs enllumenat públic
- Indros Linyola SL: Treballs xarxa aigua
- Indros Linyola SL: Treballs xarxa aigua camí Balaguer
- Indros Linyola SL: Treballs festa de la camamilla
- Indros Linyola SL: Treballs festa major maig

Import (€)
13.985,63
240,00
557,03
429,49
157,83
548,86
242,00
125,00
113,11
273,88
176,84
114,37
218,40
196,14
181,50
1.452,00
72,60
21,78
410,92
545,04
917,22
2.901,29
733,60
143,53
119,61
138,06
150,04
2.113,06
153,63
52,76
108,90
363,00
108,05
1.198,88
878,34
308,93
601,12
4.311,63
186,34
502,88

Informe
Reparament
Secret-Inter.

X

X
X
X

X
X

X
X

- Circuit Urgellenc SA: Servei cinema fira de la camamilla
- Construccions i Promocions Roc-Oliva SL: Treballs al camp de futbol
- Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge SL: Treballs i material per a enjardinaments públics
- Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge SL: Treballs i material obra Pl. dels Gossos
- Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge SL: Treballs i material obra Pl. dels Gossos
- Mases SL: Treballs per a obres i serveis
- Treballs Agrícols Mases SL: Treballs arranjament camins municipals
- Romà Infraestructures i Serveis SAU: Transport i gestió runa neta contenidor
- Telefónica de España SAU: Quota telèfon ajuntament
- Telefónica de España SAU: Quota fax ajuntament
- Telefónica de España SAU: Quota telèfon biblioteca
- Telefónica de España SAU: Quota telèfon escola de música
- Telefónica de España SAU: Quota telèfon llar infants
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici Pau Casals
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici Pau Casals
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici consultori mèdic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici consultori mèdic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici llar d’infants
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici llar d’infants
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici CEIP El Sitjar
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici poliesportiu
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric font vella
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric planta potabilitzadora
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Gas Natural Servicios SDG SA: Consum gas edifici vestidors camp de futbol
- Gas Natural Servicios SDG SA: Consum gas edifici llar infants
- Gas Natural Servicios SDG SA: Consum gas edifici polifuncional
- Gràfics Claret SL: Material d’oficina
- Sistemes d’Oficina de Lleida i Tarragona SL: Còpies fotocopiadora ajuntament
- Comercial Dispenser SL: Productes cafetera ajuntament
- P. Salinas Fortunyo: Productes membres camp de treball
- Supsa Supermecats Pujol SL: Productes membres camp de treball
- A. Galitó Martí: Productes berenars llar infants mes abril
- A. Galitó Martí: Productes berenars llar infants mes maig
- A. Galitó Martí: Productes berenars llar infants mes juny
- A. Galitó Martí: Productes revetlla Sant Joan
- A.Mª Mas Mas: Productes revetlla Sant Joan
- A.Mª Mas Mas: Productes berenar campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”
- Pastisseria El Timblaer: Productes berenar campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”
- H. Badia Moset: Trofeus concurs hípica “Lliri Blau”
- El Pastoret de la Segarra SL: Productes sopar festa cassoles festa major maig
- El Pastoret de la Segarra SL: Productes dinar fira de la camamilla
- M. Caba Muntada: Plantes i detalls fira camamilla, festival escola música i aniversaris
- Apliclor Water Solutions SA: Productes planta potabilitzadora
- Apliclor Wàter Solutions SA: Treballs a les piscines municipals
- Apliclor Wàter Solutions SA: Treballs a les piscines municipals
- Apliclor Wàter Solutions SA: Treballs a les piscines municipals
- Impre Art – Arts Gràfiques SLU: Plaques sinòptics imatges Linyola
- Geosilva Projectes SL: Banderoles i faristol ruta saludable camp de treball
- Geosilva Projectes SL: Estructura panoràmica campanar de l’Església de Linyola
- Corporación alimentaria Guissona SA: Productes de neteja
- Corporación alimentaria Guissona SA: Productes de neteja
- Corporación alimentaria Guissona SA: Productes de neteja
- Corporación alimentaria Guissona SA: Productes de neteja
- Ferreteria Fustes Reñé SLU: Material per a obres i serveis
- Ferreteria Fustes Reñé SLU: Material per a obres i serveis
- Seguretat Arsol SL: Material per a obres i serveis
- OBIS SL: Material per a obres i serveis
- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis

- General de Comerç Sariel SL: Material per a obres i serveis
- Espina Maquinària SL: Material per a obres i serveis
- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis
Total

781,48
536,27
1.809,49
3.678,00
3.364,13
2.344,45
32.496,90
1.166,00
300,93
78,97
91,31
86,90
89,49
326,20
488,32
208,82
162,29
91,63
77,31
455,63
1.163,34
35,45
763,23
8,65
19,66
346,47
1.301,26
1.582,09
499,77
48,74
49,45
42,13
207,22
299,48
323,41
52,03
26,85
40,10
488,71
456,92
549,92
129,92
8,80
40,17
30,00
290,40
880,00
165,00
456,41
563,05
1.102,89
551,45
918,78
1.064,80
1.307,45
7.878,21
19,82
64,61
113,80
5,05
993,18
182,93
53,42
193,90
97,28
17,90
24,99
290,74
110.437,64 €

X
X
X

X

Atès que el pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola s’ha aprovat inicialment pel ple de
l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017 i definitivament per decret
d’alcaldia núm. 2 de 8 de gener de 2018.
Atès que el pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola s’ha modificat mitjançant
l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits del pressupost, per incorporació de romanents de crèdits
procedents de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior (2017), que s’ha aprovat per decret
d’alcaldia número 27 de 12 de febrer de 2018.
Atès que la gestió del pressupost de despeses de les entitats locals s’ha de realitzar en les següents
fases:
-

-

-

Autorització de la despesa: Acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa
determinada per un quantia certa o aproximada, reservant a tal fi la totalitat o part d’un crèdit
pressupostari i constitueix l’inici del procediment d’execució de la despesa.
Disposició o compromís de la despesa: És l’acte mitjançant el qual s’acorda, després del
compliment del tràmits legalment establerts, la realització de despeses, prèviament autoritzades,
per un import exactament determinat.
Reconeixement i liquidació de l’obligació: És l’acte mitjançant el qual se declara l’existència d’un
crèdit exigible contra l’entitat derivat d’una despesa autoritzada i compromesa.
Ordenació del pagament: És l’acte mitjançant el qual l’ordenador de pagament, en base a una
obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria
de l’entitat.

Atès que un mateix acte administratiu podrà abastar més d’una de les fases d’execució del pressupost
de despeses com pot ser l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació.
Vist que secretaria intervenció de l’ajuntament de Linyola exercint la funció interventora ha fiscalitzat
les factures i despeses que es proposen aprovar i en relació a les següents despeses:
-

Que es relacionen a continuació:
Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció de data 23 de juliol de 2018 el
qual consta, entre d’altres, que:
Antecedent segon.
En la relació de factures i despeses que es proposen aprovar per la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola consten els següents
documents de despesa amb la següent causa de reparament: Insuficiència o inexistència de consignació pressupostària adequada i suficient
per assumir les obligacions derivades de les factures i despeses al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola:
Insuficiència o inexistència de consignació pressupostària adequada i suficient per assumir les obligacions derivades de les factures i
despeses al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola:

Emissor
Serveis LIC 1999, SLU

Número
0019359-S11

Data
30/6/2018

Import factura
410,92 €

Serveis LIC 1999, SLU

0019361-S11

30/6/2018

733,60 €

Serveis LIC 1999, SLU

0019269-S11

30/5/2018

143,53 €

Serveis LIC 1999, SLU

0019270-S11

30/5/2018

119,61 €

Indros Linyola SL

00000315

2/7/2018

363 €

Indros Linyola SL

00000314

2/7/2018

1.198,88 €

Indros Linyola SL

00000312

2/7/2018

502,88 €

El Pastoret de la Segarra SL

L18-01253

28/5/2018

880 €

Causes de reparament
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/920/21200/01:
Manteniment edifici ajuntament
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/920/21200/02:
Manteniment edifici Pau Casals
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/338/22699/02:
Festa major maig
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/338/22699/02:
Festa major maig
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/920/21200/02:
Manteniment edifici Pau Casals
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/342/21200/01:
Manteniment edificis esportius
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/338/22699/02:
Festa major maig
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/338/22699/02:
Festa major maig

Conclusió:
D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments jurídics es conclou que:
Al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació pressupostària adequada i suficient per assumir les
obligacions derivades de les factures i despeses relacionades en el antecedent segon.
Es formula reparament de legalitat:
De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de l’autorització, de la disposició o compromís, del
reconeixement i liquidació de l’obligació, i de l’ordenació del pagament de les factures i despeses relacionades anteriorment.
Del pagament de les esmentades factures i/o despeses relacionades anteriorment.
De l’esmentat informe se’n donarà compte a l’alcalde i a la propera sessió de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola que
se celebri.

-

Treballs xarxa aigua camí Balaguer: 4.311,63 €
Es fa constar que en relació a la factura presentada per Indros Linyola SL pel concepte “Treballs
xarxa aigua camí Balaguer” per un import de 4.311,63 €, s’ha emès un informe de secretaria
intervenció de data 23 de juliol de 2018, el qual conclou que:
-

-

-

-

-

No s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentat servei i, en conseqüència, d’acord
amb l’article 215 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, es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola
en relació al servei ja que són nuls de ple dret perquè s’han dictat prescindint total i absolutament del procediment
legalment establert.
Els expedients de contractació per part de l’entitat local podran ser aprovats si es tramiten d’acord amb la legislació
establerta a la normativa reguladora en relació a les prohibicions de contractar amb les administracions públiques i
a les possibles causes d’incompatibilitat per motiu del parentiu.
Com l’import de la factura és de 4.311,63 € (IVA inclòs), al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola
consta consignació pressupostària suficient i adequada (Fins a l’import de 11.269,15 €) a l’aplicació pressupostària
2018/1/161/21300/01 (Manteniment xarxa aigua i potabilitzadora) per autoritzar la despesa i reconèixer l’obligació
de pagament de la factura.
Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada factura.
Es formula reparament de legalitat:
- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de la factura.
- Del pagament de la factura.

Obra i material Plaça dels gossos: 3.678 €
Obra i material Plaça dels gossos: 3.364,13 €
Es fa constar que en relació a les factures núm. 109704 i 109705 de data 30 de juny de 2018
presentades per Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge SL pel concepte “Obra Plaça dels
gossos” per un import de 3.678 € i 3.364,13 €, s’ha emès un informe de secretaria intervenció de
data 23 de juliol de 2018, el qual conclou que:
-

-

-

-

-

Les 2 factures s’han emès pel mateix proveïdor i pel mateix concepte “Obra Plaça dels gossos” i, per tant,
secretaria intervenció informa que s’hauria d’haver emès una única factura per l’import total 7.042,13 € (3.678 € i
3.364,13 €), el qual superaria la quantia de 4.000 € (IVA inclòs) establerta la base 31 de les bases d’execució del
pressupost de l’exercici 2018, per no tramitar expedients de contractació, motiu pel qual s’emet aquest informe.
No s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentada obra i, en conseqüència, d’acord
amb l’article 215 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, es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola
en relació a l’obra ja que són nuls de ple dret perquè s’han dictat prescindint total i absolutament del procediment
legalment establert.
Els expedients de contractació per part de l’entitat local podran ser aprovats si es tramiten d’acord amb la legislació
establerta a la normativa reguladora en relació a les prohibicions de contractar amb les administracions públiques i
a les possibles causes d’incompatibilitat per motiu del parentiu.
Com l’import de les factures és de 3.678 € i 3.364,13 €., fent un total de 7.042,13 € (IVA inclòs), al pressupost de
l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada (Fins a l’import de
20.585,33 €) a l’aplicació pressupostària 2018/1/450/61900/01 (Inversió infraestructura viària) per autoritzar la
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de les factures.
Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada factura.
Es formula reparament de legalitat:
De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de la factura.
Del pagament de la factura.

-

Treballs arranjament camins municipals: 32.496,90 €
Es fa constar que en relació al a factura núm. 0012 de data 15 de juliol de 2018 presentada per Treballs
Agrícols Mases SL pel concepte “Treballs arranjament camins municipals” per un import de 32.496,90 € s’ha
emès un informe de secretaria intervenció de data 23 de juliol de 2018, el qual conclou que:
-

-

-

-

No s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentat servei i, en conseqüència, d’acord
amb l’article 215 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, es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola en relació al
servei ja que són nuls de ple dret perquè s’han dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment
establert.
Els expedients de contractació per part de l’entitat local podran ser aprovats si es tramiten d’acord amb la legislació
establerta a la normativa reguladora en relació a les prohibicions de contractar amb les administracions públiques i a
les possibles causes d’incompatibilitat per motiu del parentiu.
Com l’import de la factura és de 32.3496,90 € (IVA inclòs), al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola
consta consignació pressupostària suficient i adequada (Fins a l’import de 33.029,48 €) a l’aplicació pressupostària
2018/1/454/21000/01 (Infraestructures camins) per autoritzar la despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la
factura.
Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada factura.
Es formula reparament de legalitat:
- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de la factura.
- Del pagament de la factura.

Vist l’establert per a l’execució del pressupost de despeses als articles 183 a 189 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i als articles 52 a 78 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per qual es desenvolupa el capítol
I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
Vist que, per decret d’alcaldia número 78 de 30 de juny de 2015 de nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local, la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució
per l’aprovació de l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació, ordenació del
pagament de les obligacions i despeses, i per a l’aprovació de les factures i despeses.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a la
sessió, acorda l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació de l’obligació, i
l’ordenació del pagament de les despeses relacionades anteriorment.
Segon.- Donar conformitat i aprovar les factures i despeses relacionades anteriorment.
Tercer.- Aplicar les factures i despeses relacionades anteriorment a les aplicacions pressupostàries
que corresponguin del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.

3.- APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES
Ateses les següents sol·licituds de llicències d’obres:
Expedient número: 50/2018
Promotor: Telefònica de España SAU
Emplaçament de l’obra: C/ Pons i Arola, 24
Descripció: Realització de 2 cales de reparació de conductes en vorera
Pressupost: --- €
Expedient número: 51/2018
Promotor: Marc Binefa Garrofé
Emplaçament de l’obra: C/ Barret Picat, 5
Descripció: Revestiment ceràmic part superior de la façana
Pressupost: 1.670 €

Vist que els serveis tècnics municipals han informat favorablement els expedients (sol·licitud i, en el seu
cas, la documentació tècnica), indicant les condicions establertes amb caràcter general i, en el seu cas,
les que s’especifiquen als corresponents informes.
Vist que als expedients s’acredita haver donat compliment a l’establert a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi de Linyola, al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Vist que, per decret d’alcaldia número 78 de 30 de juny de 2015 de nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local, la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució
per a l’atorgament de llicències i parcel·lacions urbanístiques.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a la
sessió, acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els expedients de llicències d’obres relacionats anteriorment, havent-se d’observar
les condicions establertes amb caràcter general i, en el seu cas, les que s’especifiquen als informes
tècnics emesos als expedients i a la notificació de la llicència.
Segon.- L’execució de les obres s’han de realitzar d’acord amb la documentació tècnica aportada i
tenint en compte els punts remarcats en els informes tècnics emesos sobre l’expedient.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres dels esmentats
expedients, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació del
esmentats expedients de llicències urbanístiques, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de la taxa
per expedició de documents administratius.
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats als efectes legals oportuns.

4.- AUTORITZACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT D’UN EXPEDIENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL
DE LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES
ACTIVITATS
Atès que la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 25 de febrer de 2016 va atorgar a
Aldahra Fagavi SL llicència ambiental per al projecte de canvi substancial per a la instal·lació d’una
línia de deshidratat de farratges i un forn de sòlids a la indústria de deshidratat de farratges i
valorització de residus emplaçada al polígon 3 parcel.la 15 del terme municipal de Linyola.
Atès l’escrit presentat per Aldahra Fagavi SL i Aldahra Europe SRL Sucursal en España sol·licitant
l’autorització de l’ajuntament de Linyola per canviar la titularitat de l’expedient de llicència ambiental
per al projecte de canvi substancial per a la instal·lació d’una línia de deshidratat de farratges i un forn
de sòlids a la indústria de deshidratat de farratges i valorització de residus emplaçada al polígon 3
parcel.la 15 del terme municipal de Linyola, de Aldahra Fagavi SL a Aldahra Europe SRL Sucursal en
España.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell sobre la sol·licitud
presentada el qual conclou que s’informa favorablement el canvi de nom sol·licitat i que el nou titular
assumeix tots els drets i obligacions que emanen de la llicència ambiental vigent, entre els quals té
l’obligació de sotmetre l’activitat a control inicial i al controls periòdics.
Vist que la sol·licitud de canvi de titularitat no representa cap variació, ampliació o modificació de
l’activitat.

Vist que per decret d’alcaldia número 78 de 30 de juny de 2015 de nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, la junta de govern local de
l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’aprovació dels expedients de llicències subjectes a
intervenció administrativa en matèria medi ambiental.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de l’expedient de llicència ambiental per al projecte de canvi
substancial per a la instal·lació d’una línia de deshidratat de farratges i un forn de sòlids a la indústria
de deshidratat de farratges i valorització de residus emplaçada al polígon 3 parcel.la 15 del terme
municipal de Linyola, de Aldahra Fagavi SL a Aldahra Europe SRL Sucursal en España.
L’autorització s’atorga:
- Condicionada a que el nou titular assumeixi els drets i les obligacions que emanen de l’acord
d’aprovació de l’expedient d’activitat.
- Condicionada a que el nou titular compleixi les mesures i condicions imposades a l’acord
d’aprovació de l’expedient d’activitat. Es record al nou titular sobre l’obligació de sotmetre
l’activitat al control inicial i als controls periòdics establerts en la llicència ambiental atorgada en
data 25 de febrer de 2016, dels quals no hi ha constància que s’hagin realitzat. La llicència
ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet al control ambiental inicial en el termini establert en
la llicència ambiental o, si la llicència no estableix el termini, transcorreguts quatre anys des de la
data en què es va atorgar.
- Tenint en compte que no implica la modificació d’usos ni la variació, ampliació, modificació o
trasllat de l’activitat.
- Salvant el dret de propietat i sense perjudicis de tercers.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació
de l’expedient d’activitats.
Tercer.- Notificar aquest acord a Aldahra Fagavi SL i Aldahra Europe SRL Sucursal en España.
Quart.- Notificar aquest acord a la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell.

5. RAONS D’INTERÈS PÚBLIC I SOCIAL A ENTITATS D’ENSENYAMENT DEL MUNICIPI DE

LINYOLA – CURS ESCOLAR 2017-2018
Atès que l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que
les administracions públiques, entre les que s’inclouen les entitats que integren l’administració local,
com són els ajuntaments, poden atorgar subvencions a favor de persones públiques o privades de
forma directa amb caràcter excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
Atès que les següents entitats d’ensenyament han sol·licitat a l’ajuntament de Linyola una subvenció
per tal de sufragar part de les despeses de l’organització d’activitats realitzades durant el curs escolar
2017-2018 i han presentat la justificació documental de la realització de les activitats:
-

AMPA de la llar d’infants municipal de Linyola
AMPA del CEIP “El Sitjar” de Linyola
IES Ermengol IV de Bellcaire d’Urgell

Vist que les esmentades entitats realitzen activitats d’ensenyament i lúdiques importants per al
municipi de Linyola, que acrediten l’atorgament per part l’ajuntament de Linyola de subvencions de
forma directa amb caràcter excepcional per raons d’interès públic i social i que dificulten la seva
convocatòria pública.

Vist que al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola s’ha consignat crèdit
pressupostari a l’aplicació pressupostària 2018/1/326/48000/01 (Ajuts entitats ensenyament) per
atorgar subvencions a les esmentades entitats i que, en la qual en data d’avui, consta crèdit
disponible i consignació pressupostària suficient i adequada per realitzar l’autorització de les
despeses.
Vist que, per decret d’alcaldia número 78 de 30 de juny de 2015 de nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local, la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució
per la distribució d’ajuts i subvencions amb càrrec a partides que estiguin consignades al pressupost,
per l’aprovació de l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació, i ordenació del
pagament de les obligacions i despeses, i per a l’aprovació de les factures i despeses.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Atorgar les subvencions de forma directa amb caràcter excepcional per raons d’interès
públic i social que dificulten la seva convocatòria pública a les següents entitats d’ensenyament del
municipi de Linyola – Curs escolar 2017-2018:
AMPA de la llar d’infants municipal de Linyola: 203 € (29 alumnes matriculats x 7€).
AMPA del CEIP “El Sitjar” de Linyola: 2.070 € (230 alumnes matriculats x 9€).
IES Ermengol IV de Bellcaire d’Urgell: 200 €

-

Segon.- Aprovar l’autorització, la disposició o compromís, el reconeixement i liquidació, i l’ordenació
del pagament de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018/1/326/48000/01 (Ajuts
entitats ensenyament) del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.
Tercer.- Comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la informació sobre les subvencions atorgades, d’acord amb l’establert al
punt 4 de la Resolución de 9 de diciembre de 2015 de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se regula el contenido y la periodicidad de la información a suministrar a la
nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.

6.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE FORMA DIRECTA AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL
PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC I SOCIAL A ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI DE
LINYOLA - ANY 2018
Atès que l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que
les administracions públiques, entre les que s’inclouen les entitats que integren l’administració local,
com són els ajuntaments, poden atorgar subvencions a favor de persones públiques o privades de
forma directa amb caràcter excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
Atès que les següents entitats cultures han sol·licitat a l’ajuntament de Linyola una subvenció per tal
de sufragar part de les despeses de l’organització d’activitats realitzades durant l’any 2017 i han
presentat la justificació documental de la realització de les activitats:
-

Coral Flor de Lli
Associació Cultural Aloreril
Associació de Dones de Linyola (ADOLI)
Agrupament Escolta i Guia Mascançà (CAU) de Linyola
Parròquia de Linyola
Llar de jubilats
Associació de grallers, tabalers i geganters de Linyola
Associació Aules d’Extensió Universitària de Linyola

Vist que les esmentades entitats realitzen activitats culturals i lúdiques importants per al municipi de
Linyola, que acrediten l’atorgament per part l’ajuntament de Linyola de subvencions de forma directa
amb caràcter excepcional per raons d’interès públic i social i que dificulten la seva convocatòria
pública.
Vist que al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola s’ha consignat crèdit
pressupostari a l’aplicació pressupostària 2018/1/334/48000/01 (Ajuts activitats i entitats culturals)
per atorgar subvencions a les esmentades entitats i que, en la qual en data d’avui, consta crèdit
disponible i consignació pressupostària suficient i adequada per realitzar l’autorització de les
despeses.
Vist que, per decret d’alcaldia número 78 de 30 de juny de 2015 de nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local, la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució
per la distribució d’ajuts i subvencions amb càrrec a partides que estiguin consignades al pressupost,
per l’aprovació de l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació, i ordenació del
pagament de les obligacions i despeses, i per a l’aprovació de les factures i despeses.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Atorgar les subvencions de forma directa amb caràcter excepcional per raons d’interès
públic i social que dificulten la seva convocatòria pública a les següents entitats culturals del municipi
de Linyola - Any 2018:
-

Coral Flor de Lli: 350 €
Associació Cultural Aloreril: 1.350 €
Associació de Dones de Linyola (ADOLI) : 500 €
Agrupament Escolta i Guia Mascançà (CAU) de Linyola: Curs 2017-2018: 330 € (33 nens inscrits
x 10€).
Parròquia de Linyola: 1.250 €
Llar de jubilats: 500 €
Associació de grallers, tabalers i geganters de Linyola: 400 €
Associació Aules d’Extensió Universitària de Linyola: 350 €

Segon.- Aprovar l’autorització, la disposició o compromís, el reconeixement i liquidació, i l’ordenació
del pagament de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018/1/334/48000/01 (Ajuts
activitats i entitats culturals) del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.
Tercer.- Comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la informació sobre les subvencions atorgades, d’acord amb l’establert al
punt 4 de la Resolución de 9 de diciembre de 2015 de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se regula el contenido y la periodicidad de la información a suministrar a la nueva
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

7.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE FORMA DIRECTA AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL
PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC I SOCIAL A ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE
LINYOLA - ANY 2018
Atès que l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que
les administracions públiques, entre les que s’inclouen les entitats que integren l’administració local,
com són els ajuntaments, poden atorgar subvencions a favor de persones públiques o privades de
forma directa amb caràcter excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

Atès que les següents entitats esportives han sol·licitat a l’ajuntament de Linyola una subvenció per
tal de sufragar part de les despeses de l’organització d’activitats realitzades durant l’any 2018 i han
presentat la justificació documental de la realització de les activitats:
-

Club Futbol Linyola
Club Excursionista Linyola
Club Excursionista Linyola: Marxa Mascançà
Penya Barça de Linyola
Associació d’Amics dels Tractors Antics de Ponent

Vist que les esmentades entitats realitzen activitats esportives i lúdiques importants per al municipi de
Linyola, que acrediten l’atorgament per part l’ajuntament de Linyola de subvencions de forma directa
amb caràcter excepcional per raons d’interès públic i social i que dificulten la seva convocatòria
pública.
Vist que al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola s’ha consignat crèdit
pressupostari a l’aplicació pressupostària 2018/1/341/48000/01 (Ajuts activitats i entitats esportives)
per atorgar subvencions a les esmentades entitats i que, en la qual en data d’avui, consta crèdit
disponible i consignació pressupostària suficient i adequada per realitzar l’autorització de les
despeses.
Vist que, per decret d’alcaldia número 78 de 30 de juny de 2015 de nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local, la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució
per la distribució d’ajuts i subvencions amb càrrec a partides que estiguin consignades al pressupost,
per l’aprovació de l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació, i ordenació del
pagament de les obligacions i despeses, i per a l’aprovació de les factures i despeses.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Atorgar les subvencions de forma directa amb caràcter excepcional per raons d’interès
públic i social que dificulten la seva convocatòria pública a les següents entitats esportives del
municipi de Linyola - Any 2018:
-

Club Futbol Linyola: Temporada 2017-2018: 6.000 €
Club Excursionista Linyola: 600 €
Club Excursionista Linyola: Marxa Mascançà: 200 €
Penya Barça de Linyola: 200 €
Associació d’Amics dels Tractors Antics de Ponent: 200 €

Segon.- Aprovar l’autorització, la disposició o compromís, el reconeixement i liquidació, i l’ordenació
del pagament de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018/1/341/48000/01 (Ajuts
activitat i entitats esportives) del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.
Tercer.- Comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la informació sobre les subvencions atorgades, d’acord amb l’establert al
punt 4 de la Resolución de 9 de diciembre de 2015 de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se regula el contenido y la periodicidad de la información a suministrar a la
nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.”

I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les vint hores i quinze minuts de l’expressat dia, s’aixeca la
sessió, de la que per constància i validesa de tot quant s’acorda, com a secretària interventora,
estenc aquesta acta.

La secretària interventora,
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