SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
Núm. 24 DE 18 DE DESEMBRE 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: 24/2018
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 18 de desembre 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
Òscar Camí Puig
Sebastià Mas Martí

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

Lourdes Azor Farras
Annabel 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 d’un expedient del règim d’intervenció aplicable a una activitat econòmica innòcua
subjecta a declaració responsable per un canvi de titularitat.
5. Aprovació d’acords en relació als actes de les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis de 2018-2019.
1.
2.
3.
4.

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 4 de desembre
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 novembre
- Consell Comarcal Pla d’Urgell: Quotes bimensuals serveis delegats
- Consell Comarcal Pla d’Urgell: Honoraris serveis tècnics: Redacció projecte tècnic obra
“Construcció de grades amb coberta al camp de futbol municipal”
- E. Piqué Mas: Arrendament magatzem per a serveis mes gener
- E. Piqué Mas: Facturació llum magatzem per a serveis mes octubre-novembre
- Quironprevención SLU: Servei prevenció i salut
- N. Calaf Badal: Classes de música per a famílies
- Bosch i Gimpera – Universitat De Barcelona: Prospecció geofísica Linyola GPR
- P. Galitó Martí: Treballs documentació i cartells sobre guerra civil
- Geosilva Projectes SL: Estudi tècnic per analitzar i actualitzar informació turística de Linyola
- M. Pomar Natal: Gestió i actualització pàgina web, enviament notícies mitjans comunicació i
gestió pàgina facebook mes movembre
- X. Guerrero Martinez: Repartir programes activitats
- Siemens Renting SA: Quota mensual arrendament fotocopiadora
- ThyssenKrupp Elevadores SLU: Servei manteniment 3 ascensors edificis municipals
- Airis Technology Solutions SL: Quota mensual plataforma web enllumenat LED’S
- eBando Digital SLU: Quota anual canal de comunicació
- Seguretat i Control 24 h. SL: Instal·lació alarma llar de jubilats
- Seguretat i Control 24 h. SL: Quota anual alarma llar de jubilats
- Nova Amoca SL: Dinar actes protocol·laris
- A. Parra Bermejo: Neteja local llar de jubilats
- Aldomà i Rafart SL: Reparació equip de so
- I. Carles Aguilà: Instal·lació guies perfil aluminis per exposició quadres al consultori mèdic
- J. Lechosa Aspas: Reparacions vehicle municipal
- S. Huguet Salas: Reparacions vehicle municipal
- Indros Linyola SL: Treballs a l’edifici Pau Casals
- Indros Linyola SL: Treballs a l’edifici de la llar de jubilats
- Indros Linyola SL: Treballs a l’edifici consultori mèdic
- Indros Linyola SL: Treballs a l’edifici CEIP El Sitjar
- Indros Linyola SL: Treballs a l’edifici llar infants
- Indros Linyola SL: Treballs a l’edifici poliesportiu
- Indros Linyola SL: Treballs a l’enllumenat públic
- Indros Linyola SL: Treballs a la xarxa aigua
- J.A. Roca Reñé: Treballs de reparació del tractor
- J.A. Roca Reñé: Treballs de reparació del dúmper
- J.A. Roca Reñé: Treballs de reparació de màquina escombradora
- J.A. Roca Reñé: Treballs de reparació del camionet
- J.A. Roca Reñé: Treballs al carro fúnebre
- J.A. Roca Reñé: Treballs de reparació del dúmper
- J.A. Roca Reñé: Treballs reparacions de la bomba d’aigua
- J.A. Roca Reñé: Treballs varis

Import (€)

Informe
Reparament
Secret-Inter.

11.395,45
31.110,04
1.438,86
429,49
183,57
634,76
153,00
1.331,00
148,83
968,00
242,00
72,60
176,84
273,88
24,20
114,95
1.210,00
30,04
17,80
381,15
478,28
1.357,62
939,67
321,07
657,27
19,06
198,40
228,81
286,77
48,40
1.599,14
511,83
153,19
26,62
96,20
47,19
14,52
632,83
65,34
141,57

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

- Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa: Manteniment jardineria mes novembre
- Plameca SA: Lloguer màquina elevadora
- J. Torres Salvia: Treballs varis
- A. Martí Caba: Treballs varis
- Roma Infraestructures i serveis SAU: Transport i gestió runa
- Simo-Farnell Sl: Obra addicional a “Obra de sanejament de la Ronda Pau Casals”
- Endesa Energia SAU: Subministrament elèctric edifici polifuncional
- Endesa Energia SAU: Subministrament elèctric edifici CEIP El Sitjar
- Endesa Energia SAU: Subministrament elèctric edifici poliesportiu
- Endesa Energia SAU: Subministrament elèctric cementiri
- Endesa Energia SAU: Subministrament elèctric semàfor
- Endesa Energia SAU: Subministrament elèctric semàfor
- Endesa Energia SAU: Subministrament elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Subministrament elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Subministrament elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Subministrament elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Subministrament elèctric enllumenat públic
- BNP Paribas Lease Group SA: Renting central telefònica edifici ajuntament
- Oficina Semat Data SL: Instal·lació fibra i integració telèfons varis
- Lyreco España SA: Material d’oficina
- A. Martí Avila: Material d’oficina per a la biblioteca
- A. Martí Avila: Llibres per a la biblioteca
- Educa 2002 Multimedia SL: DVD’s per a la biblioteca
- Comercial Dispenser SL: Subministrament productes cafetera ajuntament
- A. Galitó Martí: Productes berenars llar infants mes novembre
- Frit Ravich SL: Xuxes per patge reial
- Frit Ravich SL: Xuxes per patge reial
- Frit Ravich SL: Xuxes per patge reial
- Petrolis de Barcelona SA: Carburant per a vehicles municipals
- Corporación Alimentaria Guissona SA: Material per al consultori mèdic
- Corporación Alimentaria Guissona SA: Material de neteja
- Corporación Alimentaria Guissona SA: Material de neteja
- Electricitat Monyarch SL: Material per a obres i serveis
- R. Amoros Camarasa: Material per a obres i serveis
- Obis SL: Material per a obres i serveis
- Ferreteria Fustes Reñé SLU: Material per a obres i serveis
- Bigues Linyola SL: Material per a obres i serveis
Total

500,00
1.016,40
120,27
774,40
242,00
11.867,16
315,14
572,44
1.418,89
35,03
15,51
21,67
58,67
710,22
2.445,31
1.850,09
586,85
138,90
909,33
91,06
24,60
570,78
1.181,50
52,03
489,53
279,06
70,84
24,73
331,00
31,31
61,98
69,26
85,46
125,96
109,75
129,59
279,27
85.766,23 €

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI
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 18 de desembre 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

15720

3/12/2018

30,04 €

A. Parra Bermejo

2018004

30/11/2018

381,15 €

Aldomà i Rafart SL

000455

30/10/2018

687,40 €

Ignasi Carles Aguilà

1800025

30/11/2018

1.357,62 €

Santiago Huguet Salas

1830372

13/11/2018

321,07 €

Indros Linyola SL

00000536

20/11/2018

657,27 €

Indros Linyola SL

00000535

20/11/2018

19,06 €

Josep Antoni Roca Reñé

M0220

30/11/2018

153,19 €

Josep Antoni Roca Reñé

M0215

30/11/2018

26,62 €

Josep Antoni Roca Reñé

M0216

30/11/2018

96,20 €

Josep Antoni Roca Reñé

A071

30/11/2018

47,19 €

Josep Antoni Roca Reñé

M0217

30/11/2018

14,52 €

Josep Antoni Roca Reñé

M0218

30/11/2018

632,83 €

Associació d’Ocupació i
Esplai de Catalunya La
Torxa

180325

30/11/2018

500,00 €

Plameca SA

1082

5/12/2018

1.016,40 €

Jaume Torres Salvia

255

27/11/2018

120,27€

A. Martí Caba

28

30/11/2018

774,40 €

V+FAC18-1884

30/11/2018

242 €

Seguretat i Control 24 H. SL

Roma Infraestructures i
Serveis SAU

Causes de reparament
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/920/21200/02:
Manteniment edifici Pau Casals
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.: 2018/1/312/21200/01:
Manteniment edifici consultori mèdic
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/450/21300/01:
Maquinària, Instal·lacions i Utillatge obres
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/920/21200/02:
Manteniment edifici Pau Casals
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.: 2018/1/450/21300/01:
Maquinària, Instal·lacions i Utillatge obres
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
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.: 2018/1/450/21000/01:
Infraestructures vies urbanes
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/450/21000/01:
Infraestructures vies urbanes

P1M801N1674432

3/12/2018

315,14 €

BYJ8485

13/12/2018

61,98 €

Ramon Amoros Camarasa

627

30/11/2018

125,96 €

Obis SL

1481

30/11/2018

109,75 €

Ferretreia Fustes Reñé SLU

5329

15/12/2018

129,59 €

Endesa Energia SAU

Corporación Alimentària
Guissona SA

Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/330/221000/01:
Energia Elèctrica edifici polifuniconal
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/342/22110/01:
Productes de neteja complex esportiu
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
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.

-

Obra addicional a l’obra de sanejament de la Ronda Pau Casals”: 11.867,16 €
Es fa constar que en relació a la factura núm. 175 de data 30 de novembre de 2018 presentada
per Simó Farnell SL pel concepte “Obra addicional a l’obra de sanejament de la Ronda Pau
Casals” per un import de 11.867,16 € s’ha emès un informe de secretaria intervenció de data 14 de
desembre de 2018, el qual conclou que:
-

-

-

-

-

No s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentada obra i, en conseqüència,
d’acord amb l’article 215 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de
l’ajuntament de Linyola en relació a l’obra ja que són nuls de ple dret perquè s’han dictat prescindint total i
absolutament del procediment legalment establert.
Els expedients de contractació per part de l’entitat local podran ser aprovats si es tramiten d’acord amb la
legislació establerta a la normativa reguladora en relació a les prohibicions de contractar amb les
administracions públiques i a les possibles causes d’incompatibilitat per motiu del parentiu.
Com l’import de la factura és de 11.867,16 €, a l’aplicació pressupostària 2018/1/450/61900/02 (Obra
millora i ampliació continuació Rda. P. Casals) del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de
Linyola no consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la despesa i reconèixer
l’obligació de pagament de la factura.
Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada factura.
Es formula reparo de legalitat:
De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de la factura.
Del pagament de la factura.
S’haurà d’aprovar un expedient de 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 2018/1/450/61900/02
(Obra millora i ampliació continuació Rda. P. Casals) per l’import de la factura pel qual no consta crèdit
suficient i adequat.

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: 107/2018
Promotor: Domingo Escolà Martí
Emplaçament de l’obra: C/ La Font, 94
Descripció: Treure valla de 50 cm. de blocs de formigó i reconstruir-la
Pressupost: 540 €
Expedient número: 108/2018
Promotor: Maria Marsà Planes
Emplaçament de l’obra: C/ Major, 22
Descripció: Enderroc balcó i fer barana d’obra, portes balconeres fins 1m. d’alçada i repassar
canalera
Pressupost: 1.000 €
Expedient número: 109/2018
Promotor: Josep Salse Rosal
Emplaçament de l’obra: C/ La Font, 49
Descripció: Substitució de canal interior per una d’exterior 12ml.
Pressupost: 1.500 €
Expedient número:110/2018
Promotor: Nedgia Catalunya SA
Emplaçament de l’obra: C/ Prat de la Riba, 73
Descripció: Obrir rasa de 0,4m. per ampliació xarxa de gas natural
Pressupost: 250 €
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 D’UN EXPEDIENT DEL RÈGIM D’INTERVENCIÓ APLICABLE A UNA ACTIVITAT
ECONÒMICA INNÒCUA SUBJECTA A DECLARACIÓ RESPONSABLE PER UN CANVI DE
TITULARITAT
Atès que la comissió de govern de l’ajuntament de Linyola de data 13 de setembre de 1990 va atorgar
a Montserrat Cortasa Pérez llicència municipal d’obertura d’establiment per a la instal·lació d’una
perruqueria emplaçat a la Pl. Planell, 3 del municipi de Linyola.
Atès que hereus de Montserrat Cortasa Pérez i Mª Teresa Poquet Buil han posat en coneixement de
l’ajuntament de Linyola, mitjançant la presentació d’una declaració responsable, el canvi de titularitat
d’una activitat de perruqueria i estètica emplaçat a la Pl. Planell, 3 del municipi de Linyola de
Montserrat Cortasa Pérez a Mª Teresa Poquet Buil.
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: CCAE S 960: Perruqueria i altres tractaments de bellesa amb una superfície
construïda < o = 120 m2
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 el canvi de titularitat no representa cap variació, ampliació o modificació de l’activitat.
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 el canvi de titularitat respecte a les competències municipals.
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 hereus de
Montserrat Cortasa Pérez i Mª Teresa Poquet Buil, per un canvi de titularitat d’una activitat de
perruqueria i estètica emplaçat a la Pl. Planell, 3 del municipi de Linyola de Montserrat Cortasa Pérez
a Mª Teresa Poquet Buil.
L’aprovació de l’expedient s’atorga:
- Condicionada a que el nou titular assumeixi els drets i les obligacions que emanen de l’acord
d’aprovació de l’expedient d’activitat.
- Condicionada a que el nou titular compleixi les mesures i condicions imposades a l’acord
d’aprovació de l’expedient d’activitat.
- Tenint en compte que no implica la modificació d’usos ni la variació, ampliació, modificació o
trasllat de l’activitat.
- Salvant el dret de propietat i sense perjudicis de tercers.
Segon.- 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 als interessats.

5.- APROVACIÓ D’ACORDS EN RELACIÓ ALS ACTES DE LES FESTES DE NADAL, CAP D’ANY
I REIS DE 2018-2019
Atès que l’ajuntament de Linyola ha organitzat els actes de les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis de
2018-2019.
Atès que l’article 29.7 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives, estableix que resten exempts de la necessitat de llicència municipal,
entre altres, els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari organitzats
pels municipis amb motiu de festes i revetlles populars, amb independència de la titularitat de
l’establiment o de l’espai públic on es duen a terme.
Atès que les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis estan considerades festes populars destinades a
públic familiar i un espectacle públic organitzat amb motiu de festes i revetlles populars i, per tant, es
troba exempta de llicència municipal per als espectacles públics i les activitats recreatives.
Atès que consten documentalment a l’expedient administratiu els requisits per a la celebració
d’aquesta festa popular d’acord amb l’establert a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i al Decret 112/2010, de 31 d’agost,
pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Atès que el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, té per objecte regular les
actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en
general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc
col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública i també els centres i les instal·lacions i les seves
dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per
situacions d’aquest caràcter.

Atès que el Pla d’Autoprotecció del pavelló poliesportiu de Linyola, lloc on se celebren la majoria dels
actes organitzats, ha estat redactat pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell, informat favorablement pel
serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i homologat per acord de la junta de govern
local de l’ajuntament de data 23 de maig de 2013.
Vist que per a les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis s’han organitzat els actes que consten al
programa realitzat per l’ajuntament de Linyola i entre els que hi ha els següents contractes de
caràcter privat de servei d’espectacles:
Data
de l’actuació
Dia 25/12/2018
Dia 26/12/2018
Dia 1/1/2019

Artista
Swing Latino
Cremallera
Orquestra Taxman
Grup de versionsTaxmanian

Espectacle
Concert, ball i versions
“Caga tio”
Ball i patxanga
Total

Import
(Iva inclòs)
5.324 €
786,50 €
7.260 €
13.370,50 €

Vist que al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola consta crèdit pressupostari a
l’aplicació pressupostària 2018/1/338/22699/04 (Festes de Cap d’Any, Nadal i Reis) per un import
definitiu de 32.500 € i en la qual existeix consignació pressupostària suficient i adequada per realitzar
l’autorització de la despesa dels contractes de caràcter privat de servei d’espectacles formalitzats per
a la festes de Nadal, Cap d’Any i Reis de 2018 que s’han relacionat anteriorment.
Vist que al pressupost de l’exercici 2019 de l’ajuntament de Linyola s’haurà de consignat crèdit
pressupostari suficient i adequat a l’aplicació pressupostària 2019/1/338/22699/04 (Festes de Cap
d’Any, Nadal i Reis) per realitzar l’autorització de la despesa dels contractes de caràcter privat de
servei d’espectacles formalitzats per a la festes de Nadal, Cap d’Any i Reis de 2019 que s’han
relacionat anteriorment.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la celebració de festes de Nadal, Cap d’Any i Reis de 2018-2019 organitzades per
l’ajuntament de Linyola.
Segon.- Considerar les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis com unes festes populars destinades a
públic familiar i un espectacle públic organitzat amb motiu de festes i revetlles populars.
Tercer.- Autoritzar la formalització dels contractes de caràcter privat de servei d’espectacles que
s’han relacionat anteriorment.
Quart.- Autoritzar la despesa dels actes programats per a les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis.
Cinquè.- 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 2018/1/338/22699/004 (Festes de
Cap d’Any, Nadal i Reis) del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola i del pressupost
de l’exercici 2019 de l’ajuntament de Linyola.

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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