SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
Núm. 22 DE 22 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: 22/2018
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 22 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:
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.
Aprovació de pròrroga d’expedient de llicència d’obres.
Aprovació d’un expedient del règim d’intervenció aplicable a una activitat econòmica innòcua
subjecta a declaració responsable.
6. Aprovació d’una col·laboració econòmica per a l’Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al
Minusvàlid (ACUDAM) - Any 2018.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Sol·licitud de connexió a la xarxa general d’aigua potable del municipi de Linyola.
11. Sol·licitud de connexió a la xarxa general de clavegueram del municipi de Linyola.
1.
2.
3.
4.
5.

+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 8 de novembre
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 octubre
- OAGRTL: IBI rústica finca dipòsits municipals aigua
- Confederación Hidrográfica del Ebro: Cànon control de vessaments any 2017
- Òmnium: Quota soci 2n. semestre 2018
- Consell Esportiu Pla d’Urgell: Quota associat any 2018
- MGS: Assegurança tractor
- J. Fontanet Cava: Franquícia assegurança RC per estimació reclamació responsabilitat
patrimonial danys immoble per filtracions avaria xarxa general clavegueram
- E. Piqué Mas: Arrendament magatzem per a serveis mes desembre
- Institut Mollerussa: Curs assessorament jardineria treballador brigada municipal
- ThyssenKrupp Elevadores SLU: Servei manteniment ascensors edifici ajuntament
- M. Pomar i Natal: Gestió pàgina web, enviament noticies mitjans comunicació i facebook
- Siemens Renting SA: Quota arrendament fotocopiadora ajuntament
- Airis Technology Solutions SL: Quota mensual servei web plataforma
- Associació Grode: Xerrada jornades educació
- Netcom Balaguer SL: Servei tècnic ordinadors ajuntament
- Netcom Balaguer SL: Servei tècnic ordinadors llar infants
- Netcom Balaguer SL: Servei tècnic ordinadors biblioteca
- Seguretat i Control 24H: Revisió sistemes de seguretat edifici CEIP El Sitjar i llar d’infants
- Eurofins Agroambiental SA: Anàlisi potabilitat aigua de consum
- A. Parra Bermejo: Servei de neteja sala llar de jubilats
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici ajuntament mes octubre
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici polifuncional mes octubre
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici llar d’infants mes octubre
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici CEIP El Sitjar mes octubre
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici adjunt consultori mèdic
- Manteniments Térmens SL: Reparació i manteniment caldera de gas edifici llar infants
- Quibac SL: Verificació parallamps Església
- Gràfics Claret SLl: Impressió plaques
- Aldomà i Rafart SL: Reparació altaveus equip de so
- I. Carles Aguilà: Instal·lació suports per pantalla projecció a l’Església
- Hidro-Carrera SL: Neteja canonada clavegueram
- Hidro-Carrera SL: Neteja canonada clavegueram i carretera de Mollerussa
- Amics dels Animals de la Noguera: Servei acollida i revisió gos abandonat
- Plameca SA: Lloguer màquina per esporgar mes octubre
- Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa: Manteniment jardineria mes octubre
- Espina Maquinària SL: Lloguer màquina per pintar mural pessebre vivent
- Romà infraestructures i Serveis SAU: Transport i gestió de la runa
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica edifici ajuntament

Import (€)

Informe
Reparament
Secret-Inter.

11.848,51
628,52
5.252,22
50,00
435,43
102,77
600,00
429,49
60,00
273,88
242,00
176,84
24,20
500,00
789,68
257,73
184,68
623,82
843,41
381,15
410,92
545,04
917,22
2.901,29
435,60
153,78
121,00
286,17
687,40
577,04
862,13
1.676,13
275,00
1.064,80
999,99
2.188,45
1.234,75
542,90

SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI
SI

- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica edifici polifuncional
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica edifici Pau Casals
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica edifici Pau Casals
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica edifici consultori mèdic
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica edifici consultori mèdic
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica edifici CEIP El Sitjar
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica edifici llar infants
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica edifici llar infants
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica zona esportiva
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica edifici escorxador
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica bàscula
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica font vella
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica planta potabilitzadora
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica semàfor
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica semàfor
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica enllumenat públic
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica enllumenat públic
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica enllumenat públic
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica enllumenat públic
- Endesa Energia SA: Consum energia elèctrica enllumenat públic
- Voz Telecom OIGAA360 SA: Quota telèfon consultori mèdic
- Renfe Viajeros SME SA: Bitllets viatges Lleida-Barcelona curs alcalde
- BNP Paribas Group SA Sucursal e España: Rènting centraleta telèfons mes novembre
- Associación Española Contra El Càncer: Adquisició detalls solidaris per trobada de motos
- Lyreco España SA: Material d’oficina
- Comercial Dispenser SL: Subministrament productes cafetera ajuntament
- Rapi Plant 1 SLU: Plantes pel cementiri municipal
- Petrolis de Barcelona SA: Subministrament gas-oil per a vehicles municipals
- Petrolis de Barcelona SA: Subministrament gas-oil per a tractors
- Corporación Alimentaria Guissona SA: Material de neteja
- Reixachs SA: Comptadors d’aigua potable
- Obis SL: Vestuari brigada municipal
- Obis SL: Material per a obres i serveis
- General de Comerç Sariel SL: Material per a obres i serveis
- Ferreteria Fustes Reñé SLU: Material per a obres i serveis
- Tarros Pintures i Decoració SL: Material per a obres i serveis
- Espina Maquinaria SL: Material per obres i serveis
- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis
- Bigues Linyola SL: Material per a obres i serveis
- Arids Daniel SA: Material per a obres i serveis

1.286,81
371,46
695,44
240,39
225,50
548,40
100,36
94,62
1.412,46
29,96
47,50
28,86
705,91
8,36
19,66
2.120,15
1.772,52
500,61
556,19
51,78
142,78
279,50
138,90
200,00
312,12
52,03
647,00
622,65
1.486,24
20,63
376,08
644,91
54,27
17,00
255,73
595,90
58,62
21,78
139,78
359,98
Total

SI
SI

56.826,78 €

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 16 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

Netcom Balaguer SL

016478

8/11/2018

184,68 €

F9184484_18_1

8/11/2018

843,41 €

A. Parra Bermejo

2018003

31/10/2018

381,15 €

Aldomà i Rafart SL

000433

31/10/2018

687,40 €

933

9/11/2018

1.064,80 €

180301

31/10/2018

999,99 €

Espina maquinària SL

0/2018 003072

31/10/2018

2.188,45 €

Roma Infraestructures i
Sevreis SAU

V+FAC18-1715

31/10/2018

1.234,75 €

Obis SL

1344

31/10/2018

644,91 €

Obis SL

1240

15/10/2018

54,27 €

Eurofins Ambiental SA

Plameca SA
Associació d‘Ocupació i
Esplai de Catalunya La
Torxa

Causes de reparament
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/3321/22000/01:
Material oficina ordinari biblioteca
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/161/22199/01:
Productes i anàlisis aigua potable
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/920/21200/02:
Manteniment edifici Pau Casals
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/450/21300/01:
Maquinària, Instal·lacions i Utillatge obres
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/450/21000/01:
Infraestructures vies urbanes
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/450/21000/01:
Infraestructures vies urbanes
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/450/21000/01:
Infraestructures vies urbanes
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/450/21000/01:
Infraestructures vies urbanes
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/450/21300/01:
Maquinària, Instal·lacions i Utillatge obres
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/450/21300/01:
Maquinària, Instal·lacions i Utillatge obres

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: 89/2018
Promotor: Teresa Burgos Solé
Emplaçament de l’obra: C/ Jaume I, 2
Descripció: Arrebossar baixos de l’entrada (5m2)
Pressupost: 475 €
Expedient número: 91/2018
Promotor: Anna Duart Bonjorn
Emplaçament de l’obra: Pl. Planell, 10
Descripció: Canviar 5 graons de l’escala de la vivenda i repassar teulat
Pressupost: 1.300 €
Expedient número: 92/2018
Promotor: Teresa Vallés Bonjorn
Emplaçament de l’obra: C/ Pons i Arola, 58-60
Descripció: Renovar canalera del teulat, reformar 9m2 de la paret exterior de la façana i repassar
teulat
Pressupost: 1.400 €
Expedient número: 93/2018
Promotor: Josep M. Mir Bauló
Emplaçament de l’obra: C/ Ramon Formiguera, 65
Descripció: Pavimentar pati exterior i interior de la casa
Pressupost: 2.930 €
Expedient número: 94/2018
Promotor: Nedgia Catalunya SA
Emplaçament de l’obra: C/ La Font, 75
Descripció: Obrir rasa de 0,4m. d’ample x 1,00m. de profunditat per ampliació xarxa gas natural
Pressupost: 721,97€
Expedient número: 95/2018
Promotor: Esteve Gómez Martí
Emplaçament de l’obra: C/ Pau Claris, 16
Descripció: Enretirar teules i col·locar panell de sandwich
Pressupost: 2.300 €
Expedient número: 97/2018
Promotor: Albert Pérez Peiró
Emplaçament de l’obra: C/ Clot de la Llacuna, 2
Descripció: Instal·lació de conducció per a fibra òptica a vorera
Pressupost: 350 €

Expedient número: 98/2018
Promotor: Solomon Trif
Emplaçament de l’obra: Camí de Vallverd, 1
Descripció: Pintar la façana
Pressupost: 200€
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.- APROVACIÓ DE PRÒRROGA D’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES
Atesa la següent sol·licitud de pròrroga d’expedient de llicència d’obres:
Expedient número: 15/2015
Promotor: Jaume Pedros Palau
Emplaçament de l’obra: C/ Monturiol, 15
Descripció: Treure teules i posar xapa de color roigenc i tapar esquerdes de la paret de tàpia i
canviar porta del magatzem
Pressupost: 4.000 €
Aprovació expedient de llicència d’obres: Acord de junta de govern local de data 12 de març de
2015
Vist que els serveis tècnics municipals han informat favorablement la sol·licitud de pròrroga de
l’expedient de llicències d’obres, havent-se d’observar les condicions i determinacions tècniques
establertes en l’aprovació de l’expedient de llicència d’obres.

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 la pròrroga de l’expedient de llicència d’obres indicat, per un termini de 18 mesos,
que és la meitat del termini inicialment previst, dins del quan hauran tingut que finalitzar les obres.
Segon.- S’hauran d’observar les condicions generals i particulars establertes en l’acord d’aprovació de
l’expedient de llicències d’obres.
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació
de l’esmentat expedient de pròrroga de llicència urbanística, d’acord amb l’establert a l’ordenança
fiscal de la taxa per expedició de documents administratius.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes legals oportuns.

5.- APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ APLICABLE A UNA
ACTIVITAT ECONÒMICA INNÒCUA A DECLARACIÓ RESPONSABLE
Atès que Laurpro SL ha posat en coneixement de l’ajuntament de Linyola, mitjançant la presentació
d’una declaració responsable, l’inici d’una activitat econòmica de 2 habitatges d’ús turístic (Pis 2n. 4a.
i Pis 2n. 5a.) al C/ Ramon i Cajal, núm. 5 del municipi de Linyola.
Atès que la intervenció administrativa en l’exercici de l’esmentada activitat econòmica es troba
definida de la següent forma a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica:
-

-

-

Activitat econòmica innòcua: Activitat que, amb caràcter general, per les seves característiques no
produeixen molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de
les persones ni els béns.
Classificació de l’activitat: Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica: I – 552 (Allotjaments turístics i altres de curta durada) – Declaració
responsable: Aplicable als establiments de turisme rural i als habitatges d’ús turístic, i en general a
tota modalitat d’allotjament turístic que es pugui dur a terme en edificis i establiments amb ús
característic residencial d’habitatge.
Règim d’intervenció aplicable a les activitats econòmiques innòcues: Declaració responsable.

Vist que la intervenció administrativa en l’exercici de l’esmentada activitat econòmica està subjecta a
la declaració responsable establerta a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
Vist que els serveis tècnics del Consell Comarcal han verificat i comprovat que la documentació
presentada compleix els requeriments legals establerts per aquest tipus d’activitat i han informat
favorablement respecte a l’ini de l’activitat projectada.
Vist que els serveis tècnics del Consell Comarcal han realitzat una visita de comprovació de la
instal·lació de l’activitat i emès un informe en el qual es conclou que s’ha comprovat com l’activitat
s’ajusta a la documentació presentada i, per tant, s’informa favorablement respecte l’inici 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.- Aprovar l’expedient del règim d’intervenció aplicable a una activitat econòmica innòcua
subjecta a declaració responsable, posat en coneixement de l’ajuntament de Linyola per Laurpro SL
per a l’activitat econòmica de 2 habitatges d’ús turístic (Pis 2n. 4a. i Pis 2n. 5a.) al C/ Ramon i Cajal,
núm. 5 del municipi de Linyola.
Segon.- L’activitat s’ha de instal·lar i exercir d’acord amb la documentació presentada i tenint en
compte els punts remarcats en l’informe tècnic emès sobre l’expedient.
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació
de l’expedient d’activitats.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’organisme competent en matèria de turisme.

6.- APROVACIÓ D’UNA COL.LABORACIÓ ECONÒMICA PER A L’ASSOCIACIÓ COMARCAL
URGELL D’AJUDA AL MINUSVÀLID (ACUDAM) – ANY 2018
Atès que l’Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid (ACUDAM) ha sol·licitat a l’ajuntament de
Linyola una col·laboració econòmica per tal de sufragar part de les despeses dels serveis i
equipaments que presten a persones amb discapacitat intel·lectual de les quals 3 procedeixen del
municipi de Linyola.
Vist que l’esmentada entitat realitza una activitat social important per al municipi de Linyola
l’ajuntament de Linyola creu oportú col·laborar econòmicament amb les despeses de l’associació.
Vist que al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola s’ha consignat crèdit
pressupostari a l’aplicació pressupostària 2018/1/231/48000/01 (Accions socials) per col·laborar
econòmicament amb accions socials i , en la qual en data d’avui, consta crèdit disponible i
consignació pressupostària suficient i adequada per realitzar l’autorització de la despesa.
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.- Aprovar una col·laboració econòmica de 1.110 € per a l’Associació Comarcal Urgell d’Ajuda
al Minusvàlid (ACUDAM) - Any 2018.
Segon.- Aprovar l’autorització, la disposició o compromís, el reconeixement i liquidació o l’ordenació
del pagament de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018/1/231/4800/01 (Accions
socials) 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 la col·laboració econòmica atorgada, 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 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 l’ 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 l’ IES Ermengol IV de Bellcaire d’Urgell: 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 2018/1/326/48000/01 (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.

8.- 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:
-

Associació del pessebre vivent 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:
-

Associació del pessebre vivent de Linyola: 1.200 €

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 2018/1/334/48000/01 (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.

9.- 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 Excursionista Linyola: Cursa i caminada del caragol i cros infantil
AMPA del CEIP “El Sitjar” de Linyola: Bicicleta Linyola 2018
Club Esportiu Pistonada 13

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 Excursionista Linyola: Cursa i caminada del caragol i cros infantil: 700 €
AMPA del CEIP “El Sitjar” de Linyola: Bicicleta Linyola 2018: 800 €
Club Esportiu Pistonada 13: 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 2018/1/341/48000/01 (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.

10.- SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI
DE LINYOLA
Es dóna compte de la següent sol·licitud de connexió a la xarxa general d’aigua potable del municipi
de Linyola:
-

Ramaderies Mas Colell SL: Per l’immoble del polígon 18 – parcel·la 122 del terme municipal de
Linyola.

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.- Autoritzar la connexió a la xarxa general d’aigua potable del municipi de Linyola sol·licitada.
Segon.- Aprovar la liquidació del dret de connexió a la xarxa general d’aigua d’acord amb l’establert a
l’ordenança fiscal de la taxa de subministrament d’aigua.

11.- SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI
DE LINYOLA
Es dóna compte de la següent sol·licitud de connexió a la xarxa general de clavegueram del municipi
de Linyola:
-

Azucena Navarlaz Gimenez: Per l’immoble del C/ Pelai, 15 del municipi de Linyola.

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.- Autoritzar la connexió a la xarxa general de clavegueram del municipi de Linyola sol·licitada.
Segon.- Aprovar la liquidació del dret de connexió a la xarxa general d’aigua d’acord amb l’establert a
l’ordenança fiscal de la taxa de subministrament d’aigua.

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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