SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
Núm. 23 DE 4 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: 23/2018
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 4 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:
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.
Aprovació d’acords sobre l’expedient per a la contractació de l’obra “Construcció de grades amb
coberta al camp de futbol municipal de Linyola”.
Aprovació d’un expedient del règim d’intervenció aplicable a una activitat econòmica innòcua
subjecta a declaració responsable per un canvi de titularitat.
Atorgament de subvencions de forma directa amb caràcter excepcional per raons d’interès públic
i social a entitats esportives del municipi de Linyola - Any 2018.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
En haver estat repartida l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de data 22 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:
Import (€)

Emissor i concepte
- A. Mases Xifré: Retribució per dedicació parcial per càrrec alcalde mes novembre
- A. Mases Xifré: : Indemnitzacions per despeses efectives dels membres de la corporació
municipal de Linyola
- Regidors ajuntament: Assistències òrgans col·legiats mesos octubre-novembre
- Nòmines treballadors ajuntament mes novembre
- Teixido Associats Consellers SLU: Honoraris serveis laborals mes octubre
- Mapfre España Compañía de Seguro y Reaseguros SA: Assegurança vehicle municipal
- MªA. Altadill Briansó: Concert Ilerda Antiqua
- M. Rodes Cirera: Taller “Sommleliers en ratlla”
- M. Rodes Cirera: Taller “Preparem la Castanyada”
- G. Pages Escolà: Disseny espai sala espera oficina ajuntament
- Un Món de Targes i regals SL: Elaboració cartells concert Ilerda Antiqua
- Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge : Muntar automatisme reg enjardinament públic
- Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge: Treballs de jardineria mes octubre
- P. Llauradó Garulo: Treballs pintura façanes casetes punts enllumenat
- Hidro-Carrera SL: Neteja embornals carrers
- J. Sans Altisent: Treballs pujadors carrers i teulat edifici ajuntament
- Semat Data SL: Aparells nou servei telefònic
- Telefónica de España SAU: Abonament quota telèfon ajuntament
- Telefònica de España SAU: Abonament quota fax ajuntament
- Telefónica de España SAU: Quota telèfon escola de música
- Telefónica de España SAU: Quota telèfon llar infants
- Telefónica de España SAU: Quota telèfon biblioteca
- Naturgy Iberia SA: Quota gas edifici polifuncional
- Naturgy Iberia SA: Quota gas edifici llar infants
- Naturgy Iberia SA: Quota gas vestidors camp de futbol
- Sistemes d’Oficina de Lleida i Tarragona SL: Còpies fotocopiadora ajuntament
- A.Galitó Martí: Productes berenars llar infants mes setembre
- A.Galitó Martí: Productes berenars llar infants mes octubre
- Ambico Services: Subministrament ambientadors dependències varies
- J. Mirabet Manero: Productes de neteja edifici poliesportiu i llar d’infants
- Carbòniques Domingo SL: Productes de neteja edifici CEIP El Sitjar
- Carbòniques Domingo SL: Productes higiènics edifici CEIP El Sitjar i l’ajuntament
- Distribucions Jaume Areny SL: Adquisició 2 neveres
- Obis SL: Roba per a la brigada municipal
- Zorelor: Producte per neteja parquet edifici poliesportiu
- Apliclor Water Solutions SA: Productes per a la potabilitzadora
- Espina Maquinaria SL: Lloguer plataforma per mural del Pessebre Vivent
- Espina maquinària SL: Material per a obres i serveis
- Prefabricats Teixidó SCP: Material per a obres i serveis
- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis
- Àrids Daniel SA: Material per a obres i serveis

Informe
Reparament
Secret-Inter.

1.600,00

Total

519,94
2.402,10
22.551,03
490,05
498,98
3.397,30
255,11
78,34
895,70
199,65
171,46
1.631,15
1.155,13
1.130,25
2.608,76
777,11
- 282,51
- 16,87
81,13
89,49
95,07
255,50
20,16
100,28
262,69
507,86
515,44
70,79
274,64
159,72
87,97
788,69
339,19
185,53
599,56
601,61
37,35
43,38
404,16
548,13
43.505,58 €

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:
-

Regidors ajuntament: Assistències òrgans col·legiats mesos octubre-novembre: 2.402,10 €:
Es fa constar que en l’expedient per a la determinació de les remuneracions econòmiques dels
membres de la corporació municipal de Linyola es va emetre un informe de secretaria intervenció
data 7 de juliol de 2015, el qual conclou que:
En relació a la proposta d’alcaldia de data 7 de juliol de 2015 sobre la determinació de les remuneracions econòmiques
dels membres de la corporació municipal de Linyola cal concloure que:
- Es remet al 1er. informe de secretaria intervenció de l’ajuntament de Linyola emès en data 7 de juliol de 2015 sobre
l’expedient per a la determinació de les remuneracions econòmiques dels membres de la corporació municipal de
Linyola.
- En relació al càrrec amb dedicació parcial:
L’import de les retribucions brutes mensuals (2.100 €) per les 14 mensualitats fan un total de 29.400 € bruts
anuals i, per tant, no supera la limitació de l’import anual per conceptes retributius en funció de la població
(40.000 €) i que amb l’aplicació del percentatge de la dedicació parcial (75%) resulta un import de 30.000 €
bruts anuals.
La resta de determinacions: Compleixen amb l’establert a la normativa legal aplicable.
- En relació a les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació
municipal de que formin part:
En relació a la determinació dels regidors que formen part dels òrgans col·legiats de la corporació municipal i
que tenen dret al cobrament de les assistències per la concurrència efectiva a les sessions: Compleix amb
l’establert a la normativa legal aplicable.
En relació a la determinació de que: Així mateix, percebran assistències per la concurrència efectiva a les
sessions de la Junta de Govern Local els següents regidors que participen com a assistents en les sessions i
deliberacions de la Junta de Govern Local, d’acord amb l’establert al Decret d’Alcaldia núm. 78 de data 30 de
juny de 2015 de nomenament dels membres i atribucions de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Linyola:
- Lourdes Azor Farras
- Anabel Caba Cos
- Albert Batlle Mas

-

-

-

Els regidors que no formen part dels òrgans col·legiats de la corporació municipal no poden percebre les
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació municipal, per
tant, es formula reparo de legalitat de qualsevol acte que acordi l’ajuntament de Linyola en relació a la
percepció d’aquestes assistències.
En relació a les indemnitzacions per despeses efectives, ocasionades en l’exercici del seu càrrec, i sempre que
estiguin degudament autoritzades i es justifiquen documentalment: Compleix amb l’establert a la normativa legal
aplicable.
En relació a l’autorització de la despesa de les remuneracions econòmiques dels membres de la corporació municipal
de Linyola:
El pressupost de l’exercici 2015 de l’ajuntament de Linyola va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en sessió extraordinària celebrada el 19 de febrer de 2015, i definitivament per Decret d’Alcaldia núm. 33 de 23
de març de 2015.
Al pressupost de l’exercici 2015 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària per un import
inicial de 32.000 € a l’aplicació pressupostària 2015/1/912/10001/01 (Remuneracions regidors) per a altres
retribucions dels membres dels òrgans de govern.
En la data d’emissió d’aquest informe (7 de juliol de 2015), i d’acord amb el document comptable que
s’annexa, a l’esmentada aplicació pressupostària consta un crèdit disponible de 14.360 €.
Que la determinació de l’import del càrrec amb dedicació parcial fins al final de l’exercici 2015 és
aproximadament de 16.800 € bruts (6,5 mensualitats + 1,5 mensualitats per pagues extres x 2.100 €).
Que la determinació de l’import de les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació municipal de que formin part fins al final de l’exercici 2015 és aproximadament de
9.450 € bruts (105 assistències x 90 €).
Per tant, la despesa aproximada per les remuneracions econòmiques dels membres de la corporació
municipal fins al final de l’exercici 2015 és aproximadament de 26.250 € bruts.
Al pressupost de l’exercici 2015 de l’Ajuntament de Linyola no consta consignació pressupostària suficient i
adequada per realitzar l’autorització de les remuneracions econòmiques dels membres de la corporació
municipal fins al final de l’exercici 2015 que es proposen aprovar.
D’acord amb l’article 173.5 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, no es poden adquirir compromisos de despeses per quantia
superior a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses del pressupost, essent nuls de ple dret
els acords, resolucions i actes administratius que infringeixen aquesta norma.
Per tant, Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Linyola informa que es formula reparo de legalitat de
qualsevol acte que acordi l’Ajuntament de Linyola en relació a les remuneracions econòmiques dels membres
de la corporació municipal que es proposen aprovar.
En la data d’emissió d’aquest informe (7 de juliol de 2015), i d’acord amb el document comptable que
s’annexa, a l’aplicació pressupostària 2015/1/920/16000/01 (Seguretat Social personal administració general)
del pressupost de l’exercici 2015 de l’ajuntament de Linyola consta un crèdit disponible de 21.269,48 €.

Que es relacionen a continuació:
Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció de data 29 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

Jarditec Serveis Enginyeria
del Paistage SL

109906

30/10/2018

1.631,15 €

15

30/11/2018

1.155,13 €

Obis, SL

1393

15/11/2018

339,19 €

Zorelor SA

451467

15/11/2018

185,53 €

18007920

16/11/2018

599,56

Espina maquinària SL

0/2018 003234

26/11/2018

37,35 €

Espina maquinària SL

0/2018 003231

26/11/2018

601,61 €

Pere Lauradó Garulo

Aplicor Water Solutions SA

Causes de reparament
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.: 2018/1/342/22110/01:
Productes de neteja complex esportiu
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/161/22199/01:
Productes i anàlisi aigua potable
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

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: 99/2018
Promotor: Francisco Gamero Sobrino
Emplaçament de l’obra: C/ Doctor Fleming, 9
Descripció: Reformar aseo, cuina i enrajolar terra
Pressupost: 6.500 €
Expedient número: 100/2018
Promotor: Ramon Camí Marsol
Emplaçament de l’obra: C/ Doctor Fleming, 10
Descripció: Repassar teulada
Pressupost: 300 €
Expedient número: 101/2018
Promotor: Germans Escribà SCP
Emplaçament de l’obra: C/ Anselm Clavé, 36
Descripció: Tall de paviment per la connexió de la claveguera a la xarxa general
Pressupost: 460 €
Expedient número:102/2018
Promotor: Hlima Azzi
Emplaçament de l’obra: C/ Pons i Arola, 19
Descripció: Ficar porta, arrebossar paret, enrajolar terra, pintar façana i canviar rajoles
Pressupost: 2.000 €

Expedient número: 104/2018
Promotor: José Mª Navarlaz Jiménez
Emplaçament de l’obra: C/ Prat de la Riba, 48
Descripció: Obrir per posar finestra al 2n. pis
Pressupost: 100 €
Expedient número: 105/2018
Promotor: Nedgia Catalunya SA
Emplaçament de l’obra: C/ Pelai, 31
Descripció: Ampliació xarxa, obrir rasa de 0,4m. ample x 1,00 de profunditat
Pressupost: 290 €
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’ACORDS SOBRE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA
“CONSTRUCCIÓ DE GRADES AMB COBERTA AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE LINYOLA”
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives a la
promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
Atès que l’ajuntament de Linyola és titular del camp de futbol municipal de Linyola, que recentment ha
estat objecte d’unes obres de remodelació que van consistir en la seva regularització geomètrica i la
substitució de la gespa natural per una d’artificial. A conseqüència d’aquestes obres es van haver de
desmuntar les grades existents i es va deixar prevista la fonamentació de les noves grades i ara es
proposa la construcció de quatre mòduls de grades de formigó prefabricat amb una estructura de
coberta.

Atès que l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra “Construcció de grades amb coberta al
camp de futbol municipal de Linyola”.
Atès que el projecte tècnic de l’obra “Construcció de grades amb coberta al camp de futbol municipal
de Linyola” s’ha redactat per l’Oficina Tècnica del Consell Comarcal del Pla d’Urgell amb un
pressupost d’execució per contracta de 26.879,97 €.
Atès que el projecte tècnic de l’obra “Construcció de grades amb coberta al camp de futbol municipal
de Linyola” va ser aprovat inicialment per acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola
en sessió ordinària celebrada el 25 d’octubre de 2018, i es troba en tràmit d’exposició pública i
pendent d’aprovació definitiva.
Atès que la celebració dels contractes per part de les administracions públiques requereix la prèvia
tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat
del contracte en el termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
dels sector públic, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant, d’acord amb l’establert a
l’article 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Atès que per decret d’alcaldia número 136 de 26 de novembre de 2018 s’ha incoat un expedient per a
la contractació de l’obra “Construcció de grades amb coberta al camp de futbol municipal de Linyola”.
Atès que les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells que siguin
necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals i que, a aquest efecte, la
naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat així
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les s’han de determinar amb precisió,
deixant constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la
seva adjudicació, d’acord amb l’establert a l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Atès que el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins
institucionals de l’ajuntament de Linyola com és la competència en relació a la promoció de l’esport i
instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure i s’han determinat amb precisió la naturalesa i
extensió de les necessitats que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat
del seu objecte i contingut per a satisfer-les en el projecte tècnic de l’obra i en el decret d’alcaldia
d’incoació de l’expedient de contractació.
Ateses les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós,
del sector públic, d’obra i administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació, adjudicació,
efectes, modificació i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de novembre, i les seves disposicions de
desenvolupament, supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
Atès que l’ajuntament de Linyola ha sol·licitat a Corporación Abaco 2014 SL un pressupost per a
l’execució de l’obra “Construcció de grades amb coberta al camp de futbol municipal de Linyola”, que
ascendeix a 22.168 € i més l’IVA (21%) resultant un import total de 26.823,28 €.
Vist que com el valor estimat del contracte de l’obra objecte d’aquest expedient és de 22.168 €
(Import sense incloure l’IVA), es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor d’obra ja que el
valor estimat del contracte no supera els 40.000 € i no podrà tenir una duració superior a 1 any ni ser
objecte de pròrroga.
Vist que la tramitació administrativa de l’expedient de contractació s’haurà de realitzar d’acord amb
l’establert a la normativa legal i el procediment indicats per als contractes menors.
Vist que el contracte menor podrà adjudicar-se a les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per alguna prohibició de
contractar i acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així mateix
hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a
la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. A més, si és persona
jurídica la prestació del contracte haurà d’estar compresa dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat
que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals les siguin pròpies. A l’expedient de

contractació consta la documentació que justifica l’aptitud (Capacitat i solvència) per contractar amb el
sector públic de l’empresari que ha presentat el pressupost de l’obra a contractar.
Vist l’informe emès per secretaria Intervenció sobre l’expedient de contractació emès en data 26 de
novembre de 2018 el qual conclou que:
-

En relació al projecte tècnic de l’obra:
El projecte tècnic de l’obra s’ha redactat per l’Oficina Tècnica del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
L’expedient d’aprovació del projecte tècnic de l’obra es troba en tràmit, no havent finalitzat la
tramitació administrativa indicada a la normativa legal aplicable per a l’aprovació del projecte tècnic de
l’obra.
- Com no s’ha aprovat el projecte tècnic de l’obra, no s’ha emès l’acta de replanteig del projecte tècnic
de l’obra per part del tècnic municipal, en la qual es fa constar que s’ha procedit a efectuar el
replanteig del projecte que ha consistit en comprovar la realitat geomètrica de l’obra i la disponibilitat
dels terrenys precisos per a la seva normal execució i els supòsits que figuren al projecte i siguin
bàsics per al contracte, que s’ha d’emetre prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació de
l’obra.
- En el cas que prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació de l’obra no s’hagi aprovat el
projecte tècnic de l’obra i no s’hagués emès l’acta de replanteig del projecte tècnic de l’obra per part
del tècnic municipal, es formula reparament de legalitat dels acords, resolucions i actes administratius
referits a la contractació de l’obra.
Segons l’alcaldia, el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins
institucionals de l’ajuntament de Linyola i s’han determinat amb precisió la naturalesa i extensió de les
necessitats que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per a satisfer-les.
Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del
sector públic, d’obra i administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació, adjudicació, efectes,
modificació i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de contratos del sector público, i les seves
disposicions de desenvolupament, supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.
El contracte es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor d’obra ja que el valor estimat del
contracte no supera els 40.000 € (Import sense incloure l’IVA) i no podra tenir una duració superior a 1 any
ni ser objecte de pròrroga.
La tramitació administrativa de l’expedient de contractació s’haurà de realitzar d’acord amb l’establert a la
normativa legal i el procediment indicats per als contractes menors.
El contracte menor s’haurà d’adjudicar a les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per alguna prohibició de contractar i acreditin la seva
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així mateix hauran de comptar amb l’habilitació
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que
constitueixi l’objecte del contracte. A més, si és persona jurídica la prestació del contracte haurà d’estar
compresa dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals
les siguin pròpies.
L’expedient del contractació per part de l’entitat local podrà ser aprovat si es tramita d’acord amb la
legislació establerta a la normativa reguladora en relació a les prohibicions de contractar amb el sector
públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del parentiu.
A l’expedient de contractació consta la documentació que justifica l’aptitud (Capacitat i solvència) per
contractar amb l’administració pública de l’empresari que ha presentat el pressupost del subministrament a
contractar.
La competència com a òrgan de contractació correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de
Linyola, ja que l’import del contracte (22.168 € (IVA exclòs) no supera el 10% (200.794,87 €) dels recursos
ordinaris del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.
Com l’import del contracte és de 26.823,28 € (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 2018/1/342/61900/01
(Millora camp de futbol) del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació
pressupostària suficient i adequada per a l’execució de l’obra “Construcció de grades amb coberta al camp
de futbol municipal de Linyola”, que és l’objecte d’aquest expedient. En conseqüència:
- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada
contractació.
- Es formula reparo de legalitat:
- De l’acord d’adjudicació del contracte menor.
- De la/es factura/es del contracte i del seu pagament.
En cas d’aprovar-se la contractació, s’haurà d’aprovar 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 2018/1/342/61900/01 (Millora camp de futbol) per l’import de la despesa per a l’execució de
l’obra “Construcció de grades amb coberta al camp de futbol municipal de Linyola pel qual no consta crèdit
suficient i adequat.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Atès que l’ajuntament de Linyola ha previst la despesa de l’execució de l’obra “Construcció de grades
amb coberta al camp de futbol municipal de Linyola” a l’aplicació pressupostària 2018/1/342/61900/01
(Millora camp de futbol), amb un crèdit definitiu de 20.000 €, al pressupost de l’exercici 2018 de
l’ajuntament de Linyola, aprovat inicialment per acord del 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.
Vist que com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 22.168 € (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 (22.168 €) no supera el 10% (200.794,87 €) dels recursos ordinaris del
pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.
Vist l’establert als Articles 2, 3, 13 (Contracte obres) / 16 (Contracte suministraments) / 17 (Contracte
serveis), 25, 28, 29.8, 30.3 (Contracte serveis), 36.1, 63.4, 65 a 76, 84 a 97, 101.1.a), 116.1 i 4, 118,
131.3, 151.3, 153.2, 335.1, Disposició Addicional 2a., 3a., 5a., i 15a. i Annex I (Contractes obres) de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, Article 47 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i al 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, per unanimitat dels membres assistents,
acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Motivar la necessitat de l’expedient de contractació de l’obra “Construcció de grades amb
coberta al camp de futbol municipal de Linyola” en el següent informe:
Les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives a la promoció de
l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
L’ajuntament de Linyola és titular del camp de futbol municipal de Linyola, que recentment ha estat objecte
d’unes obres de remodelació que van consistir en la seva regularització geomètrica i la substitució de la
gespa natural per una d’artificial. A conseqüència d’aquestes obres es van haver de desmuntar les grades
existents i es va deixar prevista la fonamentació de les noves grades i ara es proposa la construcció de
quatre mòduls de grades de formigó prefabricat amb una estructura de coberta.
L’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra “Construcció de grades amb coberta al camp de futbol
municipal de Linyola”.
El projecte tècnic de l’obra “Construcció de grades amb coberta al camp de futbol municipal de Linyola” s’ha
redactat per l’Oficina Tècnica del Consell Comarcal del Pla d’Urgell amb un pressupost d’execució per
contracta de 26.879,97 €.
El projecte tècnic de l’obra “Construcció de grades amb coberta al camp de futbol municipal de Linyola” va
ser aprovat inicialment per acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària
celebrada el 25 d’octubre de 2018, i es troba en tràmit d’exposició pública i pendent d’aprovació definitiva.
Les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells que siguin necessaris per al
compliment i la realització dels seus fins institucionals i que, a aquest efecte, la naturalesa i extensió de les
necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per a satisfer-les s’han de determinar amb precisió, deixant constància en la documentació
preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació, d’acord amb l’establert a
l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic.
El contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins institucionals de
l’ajuntament de Linyola com és la competència en relació a la promoció de l’esport i instal·lacions esportives
i d’ocupació del temps lliure i s’han determinat amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les en el projecte tècnic de l’obra i en el decret d’alcaldia d’incoació de l’expedient de contractació.

Segon.- Adjudicar el contracte menor de l’obra “Construcció de grades amb coberta al camp de futbol
municipal de Linyola” a Corporación Abaco 2014 SL per un valor estimat de 22.168 € i més l’IVA
(21%) resulta un preu de contracte de 26.823,28 €.
L’obra s’executarà amb subjecció a la documentació presentada pel contractista, al projecte tècnic de
l’obra, i a la direcció tècnica i a la coordinació de seguretat i salut de l’obra.
El contracte menor no podrà tenir una duració superior a 1 any ni ser objecte de pròrroga.

Tercer.- En vista de la documentació que consta a l’expedient, justificar que:
-

-

No se està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació: Ja que no s’ha alterat indegudament l’objecte del contracte amb el fi de defraudar
els límits previstos per al contracte menor, i que l’objecte del contracte és únicament aquest i
no es preveu cap altre contracte d’obra igual a aquest.
Que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament
superin la xifra que consta en l’apartat primer de l’article 118 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre (En els contractes d’obra: Valor estimat de 40.000 €): Ja que no consta la existència
de 2 contractes menors quines prestacions siguin equivalents en un any, comptat des de
l’aprovació de la despesa.

Quart.- Aprovar la despesa de la contractació.
Cinquè.- Autoritzar la despesa de la contractació i reconèixer l’obligació de pagament de la
contractació a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018/1/342/61900/01 (Millora camp de futbol) del
pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.
Incoar 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 2018/1/342/61900/01
(Millora camp de futbol) per l’import de la despesa per a l’execució de l’obra “Construcció de grades
amb coberta al camp de futbol municipal de Linyola pel qual no consta crèdit suficient i adequat.
Sisè.- Designar a l’alcalde com a responsable del contracte i facultar-lo per signar qualsevol
document que sigui necessari per fer efectiu aquest acord.
Setè.- Delegar a l’alcalde la competència com a òrgan de contractació per aprovar el pla de seguretat
i salut en el treball de l’obra presentat pel contractista 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.
Vuitè.- Incorporar a l’expedient de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les
normes de desenvolupament de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, estableixin.
Novè.- Notificar a l’adjudicatari aquest acord en el termini de 10 dies a partir de la data en que l’acte
hagi estat dictat, mitjançant medis electrònics.
Desè.- Publicar la informació relativa al contracte menor adjudicat al perfil del contractant de
l’ajuntament de Linyola, que s’haurà de realitzar trimestralment.
Onzè.- Trametre les dades sobre el contracte adjudicat al Registre de Contractes del Sector Públic de
la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya en el termini de 3 mesos següents
a la formalització del contracte i de la seva extinció.

5.- 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 junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 21 de maig de 2015 va atorgar a
Victòria Reñé Andrés llicència municipal d’obertura d’establiment per a la instal·lació d’un centre de
perruqueria i estètica emplaçat a la Pl. Planell, 24 baixos del municipi de Linyola.
Atès que Victòria Reñé Andrés i Diana Piquer Codony han posat en coneixement de l’ajuntament de
Linyola, mitjançant la presentació d’una declaració responsable, el canvi de titularitat d’una activitat
econòmica de centre de perruqueria i estètica emplaçat a la Pl. Planell, 24 baixos del municipi de
Linyola de Victòria Reñé Andrés a Diana Piquer Codony.

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: 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 Victòria
Reñé Andrés i Diana Piquer Codony, per un canvi de titularitat d’una activitat econòmica de centre de
perruqueria i estètica emplaçat a la Pl. Planell, 24 baixos del municipi de Linyola de Victòria Reñé
Andrés a Diana Piquer Codony.
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.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació
de l’expedient d’activitats.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.

6.- 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 Esportiu Linyola

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 Esportiu Linyola: 1.000 €

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

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

La secretària interventora,
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Vist i plau,
L’alcalde,
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