SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
Núm. 18 DE 27 DE SETEMBRE 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: 18/2018
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 27 de setembre 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.

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.
Declaració de l’extinció de les concessions o drets funeraris sobre nínxols i parcel·les del
cementiri municipal de Linyola.

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 13 de setembre
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
- Quotes seguretat social treballadors i alcalde mes agost
- Associació Catalana d’Escoles de Música: 2n.pagament quota anual 2018
- Teixidó Associats Consellers SLU: Honoraris serveis laborals mes agost
- Despatx Simeó Miquel, Advocats Associats SLP: Honoraris assessorament general 2n.
quatrimestre 2018
- Eurofins Agroambiental SA: Anàlisi control aigua xarxa distribució i piscines
- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació aprovació definitiva projecte
tècnic obra “Construcció 48 nínxols al cementiri municipal de Linyola”
- Gestió Publicitat Segre SLU: Publicació esquela defunció
- M. Pomar Natal: Gestió actualització pàgina web, enviament noticies mitjans comunicació i
gestió pàgina web mes agost
- Siemens Renting SA: Quota arrendament fotocopiadora
- Thyssenkrupp Elevadores SLU: Servei manteniment ascensors edificis municipals
- Consell Esportiu del Pla d’Urgell: Servei socorrisme aquàtic piscines municipals mes setembre
- Raibor Espectacles SL: Actuació grup per Diada 11 de setembre
- X. Guerrero Martinez: Repartir programes festa major
- Equip veterinari SL: Servei recollida gos amb agents rurals
- Electricitat Monyarch SL: Treballs reg cementiri municipal
- Seguretat Arsol SL: Retimbrar extintor planta potabilitzadora
- J. Lechosa Aspas: Ttreballs vehicle municipal i retirada cotxes de la via pública
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici ajuntament mes agost
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici polifuncional mes agost
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici llar d’infants mes agost
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici CEIP El Sitjar mes agost
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici parvulari CEIP El Sitjar mes agost
- H. Badia Moset: Arranjaments fusteria edifici CEIP El Sitjar
- J. Querol Ortiz: Subministrament i muntatge motor persianes edifici llar infants
- A. Marquilles Amigó: Treballs al pavelló poliesportiu
- M. Garcia Guillen: Treballs campana barbacoes espai de la xopera
- Plameca SA: Lloguer maquinària per podar arbres
- Romà Infraestructures i Serveis SAU: Transport i gestió runa
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici Pau Casals
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici consultori mèdic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici llar infants
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici CEIP El Sitjar
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici escorxador
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric bàscula
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric zona esportiva
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric font vella
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric planta potabilitzadora
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor

Import (€)

Informe
Reparament
Secret-Inter.

13.839,19
76,50
450,85
309,64
320,37
218,40
496,10
242,00
176,84
273,88
1.134,00
1.028,50
50,82
138,55
208,00
35,09
291,42
410,92
545,04
917,22
2.901,29
255,16
739,98
242,00
682,40
867,57
1.819,24
864,94
1.163,25
307,70
133,61
314,06
40,18
60,91
1.459,71
34,86
741,62
11,12

SI

SI

- 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
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Telefònica 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 llar infants
- Telefónica de España SAU: Quota telèfon escola de música
- Voz Telecom OIGAA360 SA: Quota telèfon consultori mèdic
- A. Martí Àvila: Obsequi per premi cronoescalada
- A. Martí Àvila: Material d’oficina
- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina
- Sugrañes Editors SL: Material d’oficina
- Sistemes d’Oficina de Lleida i Tarragona SL: Tòner fotocopiadora
- Nova Amoca SL: Berenar per final cursets de natació
- AMª Mas Mas: Productes vermut popular per acte “Coneixes el teu poble”
- AMª Mas Mas: Productes Ron Cremat per cantada havaneres diada 11 de setembre
- Aldgis SL: Productes obsequi coral Flor de Lli cantada diada 11 setembre
- Comercial Dispenser SL: Subministrament productes cafetera
- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Subministrament aigües
- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Productes per enjardinaments públics
- Rodolan Servi-Motor SL: Rodes per furgoneta
- Soluciones Viales Señalización SLU: Senyalització viària
- Corporación Alimentaria Guissona SA: Productes de neteja
- Corporación Alimentaria Guissona SA: Productes de neteja
- R. Amoros Camarasa: Material per a obres i serveis
- J. Baró Poca: Material per a obres i serveis
- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis
- Ferreteria Fustes Reñe SLU: Material per a obres i serveis
- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis
- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis

19,66
497,77
1.316,47
1.599,03
1.456,83
404,70
46,52
294,25
78,97
94,13
89,49
81,13
143,02
20,00
15,45
29,00
433,06
123,36
150,00
57,78
162,89
61,50
52,03
297,00
385,44
505,49
169,04
35,53
38,15
378,77
30,65
83,87
45,01
29,04
77,21
Total

43.105,17 €

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 el pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola s’ha modificat mitjançant
l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits del pressupost, que s’ha aprovat inicialment pel ple de
l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2018 i definitivament per decret
d’alcaldia núm. 92 de 29 d’agost 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:
-

Servei socorrisme aquàtic piscines municipals mes setembre: 1.134 €
Es fa constar que en relació a l’expedient per a la contractació del servei de socorrisme i
salvament de les piscines municipals de Linyola - Any 2018, s’ha emès un informe de secretaria
intervenció de data 25 de maig de 2018, el qual conclou que:
-

-

-

-

-

-

-

-

Segons l’alcaldia, el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins
institucionals de l’ajuntament de Linyola i s’han determinat amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats
que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisferles.
Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector
públic, de servei i administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació, adjudicació, efectes, modificació
i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de contratos del sector público, i les seves disposicions de
desenvolupament, supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
El contracte es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor de servei ja que el valor estimat del contracte
no supera els 15.000 € (Import sense incloure l’IVA).
La tramitació administrativa de l’expedient de contractació s’haurà de realitzar d’acord amb l’establert a la normativa
legal i el procediment indicats per als contractes menors.
El contracte menor s’haurà d’adjudicar a les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per alguna prohibició de contractar i acreditin la seva solvència
econòmica i financera i tècnica o professional, així mateix hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte
del contracte. A més, si és persona jurídica la prestació del contracte haurà d’estar compresa dins dels fins, objecte
o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals les siguin pròpies.
L’expedient del contractació per part de l’entitat local podrà ser aprovat si es tramita d’acord amb la legislació
establerta a la normativa reguladora en relació a les prohibicions de contractar amb el sector públic i a les causes
d’incompatibilitat per motiu del parentiu.
A l’expedient de contractació consta la documentació que justifica l’aptitud (Capacitat i solvència) per contractar
amb l’administració pública de l’empresari que ha presentat el pressupost del subministrament a contractar.
La competència com a òrgan de contractació correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola ja que
l’import del contracte no supera el 10% (200.794,87 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2018 de
l’ajuntament de Linyola.
Al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació pressupostària suficient i
adequada per prestar el servei objecte d’aquest expedient.
Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada contractació.
Es formula reparo de legalitat:
- De l’acord d’adjudicació del contracte menor.
- De la/es factura/es del contracte i del seu pagament.
En cas d’aprovar-se la contractació, s’haurà d’aprovar una modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2018
de l’ajuntament de Linyola a fi de suplementar el crèdit pressupostari de l’aplicació pressupostària
2018/1/342/22799/01 (Servei salvament i socorrisme piscines) per l’import de la despesa de la contractació pel
qual no consta crèdit suficient i adequat i pel concepte del servei objecte d’aquest expedient.

Que es relacionen a continuació:
Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció de data 21 de setembre 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
A. Marquilles Amigó

Número

Data

Import factura

70

31/8/2018

682,40 €

Causes de reparament
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/342/21200/01:
Manteniment edificis esportius

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.

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: 71/2018
Promotor: Cal Sucarrat SL
Emplaçament de l’obra: Camí de Vallverd
Descripció: Construcció clavegueram DN315, inclòs rasa, entubament en un pou de registre amb
una tapa a l’inici, dues connexions amb l’encreuament de la carretera i connexió final a pou
Pressupost: 4.950 €
Expedient número: 72/2018
Promotor: Pietrus Wojciech
Emplaçament de l’obra: C/ Salmeron, 23
Descripció: Arreglar parets del cobert i posar planxa Sandwich a la teulada
Pressupost: 1.500 €
Expedient número: 73/2018
Promotor: Gharbouz Gharbouz Mohammed
Emplaçament de l’obra: C/ Castell, 25
Descripció: Netejar pati, arreglar arrebossat de la façana i tormar a pintar i arreglar entrada
Pressupost: 1.500 €
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.- DECLARACIÓ DE L’EXTINCIÓ DE LES CONCESSIONS O DRETS FUNERARIS SOBRE
NÍNXOLS I PARCEL·LES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LINYOLA
Atès que s’ha revisat la relació de concessions o de drets funeraris sobre els nínxols i parcel·les del
cementiri municipal de Linyola que consten en document annex i s’ha comprovat que els titulars
inicials dels drets són persones difuntes, es desconeixen els possibles hereus i s’ha acreditat la
manca de pagament de les obligacions tributàries fixades per l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
del cementiri municipal. Aquestes circumstàncies són causa de l’extinció de les corresponents
concessions o drets funeraris, sense perjudici que, en el cas d’existir possibles hereus amb dret a la
successió, o qualsevol altra persona interessada, puguin disposar de les restes cadavèriques i
determinar el lloc d’inhumació.
Atès que és necessari que es procedeixi a l’obertura d’un període d’informació pública per termini
d’un mes, d’acord amb l’establert a l’article 83 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a
la sessió, acorda l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Declarar l’extinció de concessions o de drets funeraris sobre els nínxols i parcel·les del
cementiri municipal de Linyola que consten en document annex.
Segon.- Procedir a l’obertura d’un període d’informació pública per termini d’un mes, d’acord amb
l’establert a l’article 83 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, a fi que els possibles hereus amb dret a successió o
qualsevol altra persona interessada, puguin presentar al·legacions a l’expedient i, en el seu cas,
disposar de les restes i determinar el lloc d’inhumació.

Tercer.- Transcorregut el termini esmentat, es declararà conclús l’expedient i l’ajuntament restarà
facultat per procedir a l’exhumació de les restes cadavèriques que contenen els nínxols i parcel·les
del cementiri municipal de Linyola.
Quart.- Es fa constar que cap de les restes cadavèriques que contenen els nínxols i parcel·les del
document annex del cementiri municipal de Linyola es troba compresa dins el Grup I de l’article 8 del
Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria,
ni s’acredita que l’exhumació hagi de ser sotmesa a autorització judicial, de conformitat amb
l’establert a l’article 21 i següents del Decret 297/1997, de 25 de novembre.

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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Vist i plau,
L’alcalde,
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