SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
Núm. 21 DE 8 DE NOVEMBRE 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: 21/2018
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 8 de novembre 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:
-

Àlex Mases Xifré – Alcalde
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
No assisteixen a la sessió:
Membres de la junta de govern local:
-

Alba Balcells Barril

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.

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.
Atorgament de llicència d’obres en sòl no urbanitzable a Garrafin SL per al “Projecte bàsic i
d’execució per la construcció d’un magatzem agrícola” al polígon 18 parcel·la 115 del terme
municipal de Linyola (Expedient llicència d’obres número 82/2017).
Aprovació de les liquidacions de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules,
cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa - Any 2018.
Aprovació del pla de seguretat i salut en el treball de l’obra “Construcció de 48 nínxols al
cementiri municipal de Linyola” i de l’informe d’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball
de l’obra emès pel coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra.

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 25 d’octubre 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:
Import (€)

Emissor i concepte
- A. Mases Xifré: Retribució per dedicació parcial per càrrec alcalde mes octubre
- Nòmines treballadors ajuntament mes octubre
- La Vanguardia Ediciones SL: Subscripció 4t. trimestre 2018
- Hermes Comunicacions SA: Conveni publicitat El Punt Avui
- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació edicte aprovació inicial del
projecte obra “Pavimentació camí de Poal de Linyola”
- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació edicte aprovació inicial del
projecte obra “Construcció grades amb cobert al camp de futbol municipal de Linyola”
- Teixidó Associats Consellers SLU: Honoraris serveis laborals mes setembre
- Sistemes d’Oficina de Lleida i Tarragona SL: Facturació còpies fotocopiadora
- Mª Eva Llauet Giné: Confecció cartells i díptics culturals
- N. Calaf Badal: Classes de música per famílies
- Rafa Burgos: Xerrada autisme
- Rafa Burgos: Adquisició 2 llibres autisme
- Raibor Espectacles SL: Actuacions i seguretat festa del jovent
- Nova Amoca SL: 5 dinars protocol·laris
- X. Guerrero Martínez: Neteja vidres edifici escorxador
- J. Querol Ortiz: Treballs edifici llar d’infants
- Apliclor Water Solutions SA: Treballs a les piscines municicpals
- Pavimbell, SL: Treballs placeta C/ Cervantes
- Oficina Semat Data SL: Quotes telèfons i manteniment centraleta ajuntament
- Naturgy Iberia: Consum gas edifici CEIP El Sitjar
- A. Martí Avila: Material d’oficina biblioteca
- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina
- Ares Soluciones de Identificación SA: Material d’oficina
- Ofi-Centre Mollerussa SL: Material escola de música
- Abacus SCCL: Material llar d’infants
- D. Oliveras Leon: Confecció coixí carrossa funerària
- Tecymain SL: Productes higiene consultori mèdic
- Petrolis de Barcelona SA: Gas-oil edifici ajuntament i Pau Casals
- Apliclor Water Solutions SA: Productes potabilitzadora
- Seguretat Arsol SL: Vestuari treballador brigada municipal
- Corporacion Alimentaria Guissona SA: Productes de neteja
- Corporación Alimentaria Guissona SA: Productes de neteja
- J. Baró Roca: Material per a obres i serveis
- R. Amoros Camarasa: Material per obres i a serveis
- Espina Maquinaria SL: Material per a obres i serveis

1.599,64
22.538,76
125,00
482,39

Informe
Reparament
Secret-Inter.

SI

218,40
218,40
548,86
188,29
96,80
76,50
150,00
34,00
11.979,00
86,00
72,60
80,94
199,89
3.061,30
416,14
71,69
43,28
74,70
50,80
96,80
102,08
104,06
43,56
2.804,10
32,89
61,83
85,98
168,92
150,52
471,49
58,52
Total

46.594,13 €

SI
SI

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:
-

Que es relacionen a continuació:
Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció de data 2 de novembre 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:

Emissor

Número

Data

Import factura

Hermes Comunicacions SA

806607

31/10/2018

482,39 €

Causes de reparament
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/920/22001/01:
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

Antecedent tercer.
En la relació de despeses que es proposen aprovar consten els següents documents de despesa amb la següent causa de reparament:
No compleix el contingut i els requisits de les factures o documents substitutius que s’estableixen al Reial Decret 1496/2003, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el
valor afegit:

Emissor

Data

Import

Concepte de la despesa

Aplicació pressupostària

R. Burgos

19/10/2018

150 €

Xerrada Autisme

2018/1/320/22606/01:
Activitats en matèria d’ensenyament

R. Burgos

19/10/2018

34 €

Adquisició 2 llibres Autisme

2018/1/320/22606/01:
Activitats en matèria d’ensenyament

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.
Les factures o documents substitutius relacionades en el antecedent tercer no compleixen el contingut i els requisits de les factures o
documents substitutius que s’estableixen al Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit.
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: 29/2018
Promotor: Nahum Nieto Arce
Emplaçament de l’obra: C/ Cristofol Colon, 6
Descripció: Distribució 1a. i 2a. Planta per habitatge unifamiliar
Pressupost: 39.379 €
Expedient número: 84/2018
Promotor: Josep Palou Trepat
Emplaçament de l’obra: C/ Pons i Arola, 66
Descripció: Pintar la façana
Pressupost: 3.800 €
Expedient número: 85/2018
Promotor: Rafael Fontanet Cava
Emplaçament de l’obra: C/ Calderon de la Barca, 5
Descripció: Fer una pared de pladur al garatge
Pressupost: 400 €
Expedient número: 86/2018
Promotor: Ahmed El Mahfoud
Emplaçament de l’obra: C/ Prat de la Riba, 22
Descripció: Arrebossar les parets i pintar, posar rajoles i pladur, arrebossar la façana
Pressupost: 5.000 €

Expedient número: 87/2018
Promotor: Germans Escriba SCP
Emplaçament de l’obra: C/ Anselm Clavé, 36
Descripció: Enderrocar les rajoles del paviment i terra d’un bany i posterior enrajolat i arrebossar
paret del garatge
Pressupost: 2.936,98 €
Expedient número: 88/2018
Promotor: Xiaowei Yin
Emplaçament de l’obra: C/ Pons i Arola, 2
Descripció: Enderroc de tabiqueria de maó ceràmic i cartró, guix, sanejaments diversos, pintura
establiment i col·locar rètol a la façana de 1x 1,20m.
Pressupost: 3.490,76 €
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.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE A GARRAFIN SL PER
AL “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AGRÍCOLA”
AL POLÍGON 18 PARCEL.LA 115 DEL TERME MUNICIPAL DE LINYOLA (EXPEDIENT LLICÈNCIA
OBRES NÚMERO 82/2017)
Atès que Garrafin SL va presentar davant l’ajuntament de Linyola una sol·licitud de llicència d’obres
en sòl no urbanitzable per al “Projecte bàsic i d’execució per la construcció d’un magatzem agrícola”
al polígon 18 parcel·la 115 del terme municipal de Linyola.

Atès que per providència d’alcaldia de data 4 de setembre de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu de llicència d’obres en sòl no urbanitzable presentada per Garrafin SL per al “Projecte
bàsic i d’execució per la construcció d’un magatzem agrícola” al polígon 18 parcel·la 115 del terme
municipal de Linyola i es va atorgar a l’expedient el número 82/2017 del registre d’expedients de
llicències d’obres.
Atès que l’esmentada sol·licitud resta subjecta al règim d’ús del sòl no urbanitzable per a projectes
que comportin la implantació d’obres pròpies d’una activitat agrícola i, per tant, al procediment
aplicable a aquest tipus de projectes establert als articles 49.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i als articles 57 a 64 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Vist que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb el procediment establert a la normativa mencionada per
a projectes que comportin la implantació d’obres pròpies d’una activitat agrícola i en el qual consta la
següent documentació per resoldre’l:
1. Que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió celebrada en data 25 de
setembre de 2018 va resoldre emetre informe favorable sobre la proposta de construcció d’un
magatzem agrícola al polígon 18 parcel·la 115 del municipi de Linyola promoguda per Garrafin SL
amb les següents condicions sempre i quan es compleixi amb tot allò requerit en l’article 107
referent als paràmetres urbanístics establerts per les Normes Subsidiàries de Planejament vigents
en el municipi:
-

-

-

-

Acabats exteriors:
- Donar acabats exteriors correctes.
- Utilitzar materials i colors discrets, no brillants.
- Basar-se en la paleta terrosa com a criteri general. No utilitzar el color verd.
Tanques:
- Minimitzar-se la presència i utilitzar models unitaris.
- Definir un disseny adient a l’entorn rural, amb acabats correctes, colors discrets i vegetació
d’acompanyament.
- Evitar tanques d’obra i optar per models visualment permeables.
- Situar en relació als elements del paisatge (topografia, parcel·lari).
Vegetació:
- Preveure plantacions d’acompanyament de les construccions i altres elements.
- Escollir espècies i patrons de plantació similars a les formacions vegetals de l’entorn.
- La plantació ha de disposar-se a distància de 5m. entre els arbres.
En general, cal cuidar els espais al voltant de les edificacions, mantenint-los en bon estat,
ordenats i lliures d’aplecs de material i elements aliens a l’activitat, mantenint la vegetació de
l’entorn.

2. Que el tècnic municipal ha emès en data 15 d’octubre de 2018 un informe sobre l’expedient en
qual conclou que:
“ Atès el que s’ha dit fins ara, informem favorablement la sol·licitud de llicència d’obres objecte d’aquest
informe, amb les següents condicions:








Respecte als acabats exteriors, aquests hauran de ser correctes i amb colors discrets, no brillants,
basant-se en la paleta terrosa com a criteri general. No es podrà utilitzar el color verd.
En quan a les tanques, aquestes s’hauran de minimitzar i utilitzar models unitaris amb un disseny
adient a l’entorn natural, amb acabats correctes, colors discrets i vegetació d’acompanyament.
Caldrà evitar les tanques d’obra i optar per models visualment permeables.
Es preveuran plantacions d’acompanyament de les construccions i altres elements amb espècies i
patrons de plantació similars a les formacions vegetals de l’entorn. La distància entre arbres serà de
5m.
En general, cal cuidar els espais al voltant de les edificacions, mantenint-los en bon estat, ordenats i
lliures d’aplecs de material i elements aliens a l’activitat, mantenint la vegetació de l’entorn.
Durant l’execució de les obres:
Les runes s’hauran de traslladar a l’abocador autoritzat.
S’haurà de procedir a la reposició dels serveis i les infraestructures afectades.
Cas de que l’execució de les obres s’hagi d’instal·lar una grua, caldrà sol·licitar la pertinent
autorització municipal.



Les ocupacions temporals de la via pública per materials o maquinària, estan subjectes a una
prèvia autorització per part de l’ajuntament, s’hauran de senyalitzar degudament tant de dia com de
nit, i en tot cas si afecten a la vorera s’hauran de preveure recorreguts protegits per a vianants.”

Vist l’informe emès per secretaria intervenció sobre l’expedient en data 22 d’octubre de 2018 en el
qual s’indica que:
“ A) EN RELACIÓ A L’ASPECTE URBANÍSTIC DE L’EXPEDIENT
Informa favorablement l’expedient de llicència obres en sòl no urbanitzable presentada per Garrafin SL per al “Projecte bàsic i
d’execució per la construcció d’un magatzem agrícola” al polígon 18 parcel·la 115 del terme municipal de Linyola (Expedient
llicència obres 82/2017) condicionat a:
1. Les obres s’hauran d’executar d’acord amb la documentació tècnica presentada i la normativa legal aplicable.
2. L’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió data 25 de setembre de 2018 en el qual es va resoldre
emetre informe favorable sobre la proposta de construcció d’un magatzem agrícola al polígon 18 parcel·la 115 del municipi de
Linyola promoguda per Garrafin SL amb les següents condicions sempre i quan es compleixi amb tot allò requerit en l’article
107 referent als paràmetres urbanístics establerts per les Normes Subsidiàries de Planejament vigents en el municipi:
-

-

-

-

Acabats exteriors:
- Donar acabats exteriors correctes.
- Utilitzar materials i colors discrets, no brillants.
- Basar-se en la paleta terrosa com a criteri general. No utilitzar el color verd.
Tanques:
- Minimitzar-se la presència i utilitzar models unitaris.
- Definir un disseny adient a l’entorn rural, amb acabats correctes, colors discrets i vegetació d’acompanyament.
- Evitar tanques d’obra i optar per models visualment permeables.
- Situar en relació als elements del paisatge (topografia, parcel·lari).
Vegetació:
- Preveure plantacions d’acompanyament de les construccions i altres elements.
- Escollir espècies i patrons de plantació similars a les formacions vegetals de l’entorn.
- La plantació ha de disposar-se a distància de 5m. entre els arbres.
En general, cal cuidar els espais al voltant de les edificacions, mantenint-los en bon estat, ordenats i lliures d’aplecs de
material i elements aliens a l’activitat, mantenint la vegetació de l’entorn.

3. L’informe del tècnic municipal emès en data 15 d’octubre de 2018 el qual conclou que:
“ Atès el que s’ha dit fins ara, informem favorablement la sol·licitud de llicència d’obres objecte d’aquest informe, amb les
següents condicions:









Respecte als acabats exteriors, aquests hauran de ser correctes i amb colors discrets, no brillants, basant-se en
la paleta terrosa com a criteri general. No es podrà utilitzar el color verd.
En quan a les tanques, aquestes s’hauran de minimitzar i utilitzar models unitaris amb un disseny adient a
l’entorn natural, amb acabats correctes, colors discrets i vegetació d’acompanyament. Caldrà evitar les tanques
d’obra i optar per models visualment permeables.
Es preveuran plantacions d’acompanyament de les construccions i altres elements amb espècies i patrons de
plantació similars a les formacions vegetals de l’entorn. La distància entre arbres serà de 5m.
En general, cal cuidar els espais al voltant de les edificacions, mantenint-los en bon estat, ordenats i lliures
d’aplecs de material i elements aliens a l’activitat, mantenint la vegetació de l’entorn.
Durant l’execució de les obres:
Les runes s’hauran de traslladar a l’abocador autoritzat.
S’haurà de procedir a la reposició dels serveis i les infraestructures afectades.
Cas de que l’execució de les obres s’hagi d’instal·lar una grua, caldrà sol·licitar la pertinent autorització municipal.
Les ocupacions temporals de la via pública per materials o maquinària, estan subjectes a una prèvia autorització
per part de l’ajuntament, s’hauran de senyalitzar degudament tant de dia com de nit, i en tot cas si afecten a la
vorera s’hauran de preveure recorreguts protegits per a vianants.”

B) EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES
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’atorgament de llicències i
parcel·lacions urbanístiques.
Per tant, l’atribució per a l’aprovació de les llicències urbanístiques correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de
Linyola. ”

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’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.- Atorgar llicència d’obres en sòl no urbanitzable a Garrafin SL per al “Projecte bàsic i
d’execució per la construcció d’un magatzem agrícola” al polígon 18 parcel·la 115 del terme municipal
de Linyola (Expedient llicència d’obres número 82/2017).
Segon.- La llicència d’obres sòl no urbanitzable s’atorga condicionada a:
1. Les obres s’hauran d’executar d’acord amb la següent documentació tècnica presentada i amb la
normativa legal aplicable:
-

Projecte bàsic i d’execució de l’obra: Presentat en data 14/11/2017 (Registre entrada núm.
234).
Annex modificatiu al projecte bàsic i d’execució de l’obra: Presentat en data 29/11/2017
(Registre entrada núm. 246).
Estudi d’impacte i integració paisatgístic: Presentat en data 14/11/2017 (Registre entrada
núm. 235).
Annex rectificat 2 del projecte bàsic i d’execució de l’obra: Presentat en data 25/4/2018
(Registre entrada núm. 65).
Annex al projecte bàsic i d’execució de l’obra: Presentat en data 18/7/2018 (Registre entrada
núm. 172).
Estadística d’edificació i habitatge: Presentat en data 29/11/2017 (Registre entrada núm. 247).
Full d’assumeix: Presentat en data 18/8/2017 (Registre entrada núm. 176).

2. L’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió data 25 de setembre de 2018 en
el qual es va resoldre emetre informe favorable sobre l’expedient amb les següents condicions
sempre i quan es compleixi amb tot allò requerit en l’article 107 referent als paràmetres urbanístics
establerts per les Normes Subsidiàries de Planejament vigents en el municipi:
-

-

-

-

Acabats exteriors:
- Donar acabats exteriors correctes.
- Utilitzar materials i colors discrets, no brillants.
- Basar-se en la paleta terrosa com a criteri general. No utilitzar el color verd.
Tanques:
- Minimitzar-se la presència i utilitzar models unitaris.
- Definir un disseny adient a l’entorn rural, amb acabats correctes, colors discrets i vegetació
d’acompanyament.
- Evitar tanques d’obra i optar per models visualment permeables.
- Situar en relació als elements del paisatge (topografia, parcel·lari).
Vegetació:
- Preveure plantacions d’acompanyament de les construccions i altres elements.
- Escollir espècies i patrons de plantació similars a les formacions vegetals de l’entorn.
- La plantació ha de disposar-se a distància de 5m. entre els arbres.
En general, cal cuidar els espais al voltant de les edificacions, mantenint-los en bon estat, ordenats
i lliures d’aplecs de material i elements aliens a l’activitat, mantenint la vegetació de l’entorn.

3. L’informe del tècnic municipal emès en data 15 d’octubre de 2018 el qual conclou que:
“ Atès el que s’ha dit fins ara, informem favorablement la sol·licitud de llicència d’obres objecte d’aquest
informe, amb les següents condicions:




Respecte als acabats exteriors, aquests hauran de ser correctes i amb colors discrets, no brillants,
basant-se en la paleta terrosa com a criteri general. No es podrà utilitzar el color verd.
En quan a les tanques, aquestes s’hauran de minimitzar i utilitzar models unitaris amb un disseny
adient a l’entorn natural, amb acabats correctes, colors discrets i vegetació d’acompanyament.
Caldrà evitar les tanques d’obra i optar per models visualment permeables.
Es preveuran plantacions d’acompanyament de les construccions i altres elements amb espècies i
patrons de plantació similars a les formacions vegetals de l’entorn. La distància entre arbres serà de
5m.







En general, cal cuidar els espais al voltant de les edificacions, mantenint-los en bon estat, ordenats i
lliures d’aplecs de material i elements aliens a l’activitat, mantenint la vegetació de l’entorn.
Durant l’execució de les obres:
Les runes s’hauran de traslladar a l’abocador autoritzat.
S’haurà de procedir a la reposició dels serveis i les infraestructures afectades.
Cas de que l’execució de les obres s’hagi d’instal·lar una grua, caldrà sol·licitar la pertinent
autorització municipal.
Les ocupacions temporals de la via pública per materials o maquinària, estan subjectes a una
prèvia autorització per part de l’ajuntament, s’hauran de senyalitzar degudament tant de dia com de
nit, i en tot cas si afecten a la vorera s’hauran de preveure recorreguts protegits per a vianants.”

Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l’expedient,
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 de
l’expedient de llicència urbanística, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de la taxa per
expedició de documents administratius.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes legals oportuns.

5.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB
FINALITAT LUCRATIVA – ANY 2018
Atès que l’ajuntament de Linyola té aprovada l’ordenança fiscal de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Atès que s’ha procedit a confeccionar les liquidacions de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa de l’any 2018 als
subjectes passius, com d’obligats tributaris de la taxa, que són els titulars de llicències o concessions
municipals i/o els beneficiaris de la utilització privativa o aprofitament especial i els que sense llicència
o concessió municipal realitzen o es beneficien de la utilització privativa o aprofitament especial.
Atès que la quota tributària de la taxa consisteix en la següent quantitat anual fixa segons els metres
quadrats d’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements
anàlegs amb finalitat lucrativa:
- 10 € per metre quadrat
Vistes les atribucions que atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i del règim local de Catalunya, i d’acord amb el decret d’alcaldia número 78 de 30 de
juny de 2015 (Nomenament dels membres i atribucions de la junta de govern local), pel qual la junta
de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per al desenvolupament de la gestió
econòmica municipal, de conformitat amb el pressupost aprovat i les seves bases d'execució.
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 les liquidacions de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules,
cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa de l’any 2018 als subjectes passius,
com d’obligats tributaris de la taxa, que són els titulars de llicències o concessions municipals i/o els
beneficiaris de la utilització privativa o aprofitament especial i els que sense llicència o concessió
municipal realitzen o es beneficien de la utilització privativa o aprofitament especial, que s’adjunten
com annex, resultant un import total de 1.698 €.
Segon.- Realitzar el cobrament les liquidacions de la taxa, d’acord amb l’ordenança fiscal de la taxa
per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs
amb finalitat lucrativa.

6.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE L’OBRA
“CONSTRUCCIÓ DE 48 NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LINYOLA” I DE L’INFORME
D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE L’OBRA EMÉS PEL
COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA
Atès que per decret d’alcaldia número 109 de 5 d’octubre de 2018 es va incoar un expedient per a la
contractació de l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri municipal de Linyola”.
Atès que per acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 12 d’octubre de
2018 es va aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri
municipal de Linyola” i l’adjudicació del contracte menor de l’obra a Construccions i Promocions Roc
Oliva SL per un valor estimat de 32.992,77 € i més l’IVA (21%) resulta un preu de contracte de
39.921,25 €.
Vist que per iniciar l’execució de l’obra és necessari que el contractista de l’obra elabori i presenti el
pla de seguretat i salut en el treball en base a l’estudi de seguretat i salut o a l’estudi bàsic de
seguretat i salut inclòs a la documentació tècnica del projecte de l’obra, d’acord amb l’establert a
l’article 7.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
Vist que el contractista de l’obra (Construccions i Promocions Roc Oliva SL) ha presentat el pla de
seguretat i salut en el treball de l’obra.
Vist que el coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra (Jordi Capell Mateus) ha emès
l’informe favorable de l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball presentat pel contractista de
l’obra, d’acord amb l’establert a l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.
Vist que a l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s’estableix que en el cas d’obres
de les administracions públiques, el pla de seguretat i salut en el treballs i l‘informe del coordinador en
matèria de seguretat i salut, s’elevaran per a la seva aprovació a l’administració pública que hagi
adjudicat l’obra.
Vist que com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 32.992,77 € (IVA exclòs), 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 (32.992,77 €) no supera el 10% (200.794,87 €) dels recursos
ordinaris del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball de l’obra “Construcció de 48 nínxols al
cementiri municipal de Linyola” presentat pel contractista de l’obra (Construccions i Promocions Roc
Oliva SL) i l’informe favorable de l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball emès pel
coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra.
Segon.- Formalitzar els documents preceptius previs a l’execució de l’obra.
Tercer.- Autoritzar al contractista a iniciar l’execució de l’obra un cop formalitzats els documents
preceptius previs a l’execució de l’obra.

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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