
   
 
  

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 1 DE 19 DE GENER DE 2023 

 

 
ACTA 

 
 
 
El 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions locals, d’acord amb l’establert al Real Decreto 
209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y 
Melilla para el 26 de mayo de 2019. 
 
El 15 de juny de 2019 es va celebrar la sessió pública de constitució de la corporació municipal de 
Linyola i d’elecció de l’alcalde.  
 
Com s’havia de procedir a la determinació de l’organització i funcionament dels òrgans de govern i 
d’administració de l’ajuntament de Linyola, per decret d’alcaldia núm. 78 de 20 de juny de 2019 es va 
decretar 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 del seu ajuntament. 
 
El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 4 de juliol de 2019 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 83 de 5 de juliol de 2019 es va fer el nomenament dels membres i les 
atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola. 
 
Per motiu de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada 
pel COVID-19, per decret d’alcaldia número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions 
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia 
número 83 de de 5 de juliol de 2019 (Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern 
local de l’ajuntament de Linyola) es va acordar atribuir a l’alcalde algunes atribucions que estaven 
delegades a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola. 
 
Per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per 
l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 39 de 2 
d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de govern local de 
l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 (Nomenament dels 
membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) es va acordar atribuir a la 
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola algunes atribucions que estaven delegades a l’alcalde. 
El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 18 de juliol de 2019 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 relacionats 
amb els articles 77 a 110 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: 1/2023 
- Caràcter: Sessió ordinària 
- Data: 19 de gener de 2023      
- Horari: 19.00 h. a 20.00 h.  
- Lloc: Sala de reunions de l’edifici de l’ajuntament de Linyola 
 
 
Assistents a la sessió:    
 
Membres de la junta de govern local: 
 
- Àlex Mases Xifré - Alcalde 
- Annabel Caba Cos 
- Susana Caminal Brosel 
 
Participants com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local: 
 
- Alvar Farré Maduell  
- Mª Eva Llauet Giné 
- Meritxell Rodés Cirera  
 
Secretària Interventora de l’ajuntament de Linyola: Antonieta Bruna Tena 
 
 
No assisteix a la sessió:    
 
Membre de la junta de govern local: 
 
- Albert Batlle Mas  
 
 
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 substitueixin. 
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. Aprovació de 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.     
3. Aprovació d’expedients de llicències d’obres. 
4. Aprovació d’un expedient del règim d’intervenció de l’article 32 (comunicació d’inici de l’activitat en 

un establiment) de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 
 
 
  

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 desembre 
de 2022 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: 
 
A) Factures comptabilitzades al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola: 
 

 
Emissor i concepte 

 
Import  (€) 

Informe 
Reparament 
Secret-Inter.      

- A. Mases Xifré: Dedicació exclusiva per càrrec alcalde mes desembre i paga extra Nadal 2.679,40  

- A. Mases Xifré: Indemnitzacions per despeses efectives ocasionades exercici càrrec alcalde 451,20  

- E. Llauet Giné: Dedicació càrrec de regidor mes desembre i paga extra Nadal 1.290,39  

- Nòmines treballadors ajuntament mes desembre i paga extra Nadal 52.238,75  

- Seguretat Social treballadors ajuntament i alcalde i regidora mes desembre  12.592,96  

- Seguretat Social endarreriments treballadors 1.601,79  

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Conveni serveis socials 5 bimestres any 2022 22.700,00  

- Centre de Recerques del Pla d’Urgell: Quota soci centre de recerca 50,00  

- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació anunci “Convocatòria processos 
selectius per concurs llocs de treball per estabilització ocupació temporal ajuntament de Linyola” 

 
220,60 

 

- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació anunci “Convocatòria processos 
  concurs oposició de llocs de treball oferta ocupació pública per estabilització temporal   
  ajuntament de Linyola” 

 
 

220,60 

 

- Registre de la Propietat de Balaguer: Nota simple finca urbana 3,19  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,80  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,91  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 2,35  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 11,89  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 6,85  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 17,46  

- Simeó Miquel Advocats Associats SLP: Assessoria general mesos octubre-desembre 550,55  

- 10 Gestió Empresarial SL: Serveis laborals mes desembre 549,99  

- I. Carles Aguilà: Servei coordinació de la brigada ajuntament de Linyola mes desembre 2.686,20  

- A. Martí Falip: Honoraris idees prèvies-avantprojecte centre atenció diürna - Rehabilitació    

 edifici antic escorxador 

 
13.122,98 

 
SI 

- Pascuum SCCL: Treballs realitzats per a la pràctica de la transhumància a Linyola 582,66  

- Sistemas de Oficina Integra SL: Facturació còpies fotocopiadora ajuntament 232,63  



- Laiccona SL: Anàlisi control aigua de consum 38,90  

- Nova Amoca SL: Àpats atencions protocol·làries 400,35  

- Nova Amoca SL: Obsequi per sorteig Marató TV3 30,00  

- Associació Cultural Cassigalls: Espectacle poètic a la biblioteca  430,12  

- Raibor Espectacles SL: Actuació orquestra dia de Nadal 5.445,00  

- Raibor Espectacles SL: Actuació grup arribada patge dia Sant Esteve 786,50  

- Raibor Espectacles SL: Inflables parc de Nadal 3.375,90  

- Raibor Espectacles SL: Actuació grup cloenda parc de Nadal 605,00  

- SDGP 2013 SL: Distribució programa de festes 302,50  

- Centre Recaders SL: Transport material exposició biblioteca 11,64  

- J. Querol Ortiz: Treballs edifici CEIP El Sitjar i altres 947,75  

- Autansa 3000 SLU: Revisió manteniment vehicle municipal 178,90  

- Mecano Camp SA: Reparació maquinària 225,87  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici ajuntament mes desembre 438,65  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici polifuncional mes desembre 581,84  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici CEIP El Sitjar mes desembre 3.097,13  

- Indros Linyola SL: Treballs edifici polifuncional 256,04  

- Indros Linyola SL: Treballs edifici CEIP El Sitjar 128,14  

- Indros Linyola SL: Treball llums de Nadal 163,35  

- Familespi Grup SL: Servei desratització edifici poliesportiu 145,20  

- Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge SL: Servei recollida restes vegetals 226,57  

- Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa: Manteniment jardineria mes novembre 1.089,00  

- Treballs Agrícols Mases SL: Treballs de millores i manteniment infraestructures viàries 10.303,30 SI 

- Educa 2002 Multimedia SL: Material audiovisual per a la biblioteca 841,51  

- A. Martí Avila: Llibres per a la biblioteca  1.311,93  

- A. Martí Avila: Llibres per a la biblioteca  679,13  

- C. Camarasa Fontanet: Llibres per a la biblioteca 1.117,81  

- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina  48,65  

- Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid SL: Adquisició calendaris 500,00  

- T. Pinyol Domenjó: Adquisició 4 fotografies exposició Laura Mir 299,98  

- Topludi SL: Adquisició escacs gegants 529,00  

- Mimajocs SL: Obsequi per alumnes de la llar infants 170,10  

- La Café Original SL: Subministrament productes cafetera ajuntament  84,32  

- On Egin: Obsequi per sorteig Marató TV i aperitiu membres i treballadors ajuntament Nadal  127,50  

- SUPSA Supermercats Pujol SL: Aperitiu membres i treballadors ajuntament Nadal   106,89  

- Frit Ravich SL: Llaminadures patge reial dia St. Esteve 79,18  

- Xavier Garulo SL: Material per a decoració poliesportiu 223,23  

- Xavier Garulo SL: Material per a serveis 64,40  

- Xavier Garulo SL: Material per a serveis 48,40  

- SCF ZHU SL: Material per a festa de cap d’any 60,00  

- Viuda Pifarre y Cia SL: Caramels per festa de Reis 90,96  

- J. Moset Escola: Roba i confecció vestits festa de Reis 184,40  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Productes per a serveis i lots treballadors 889,71  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Carburant per a vehicles municipals 299,28  

- Petromiralles SL: Gas-oil per calefacció edifici poliesportiu 793,65  

- P. Llauradó Garulo: Material de pintura obra piscines municipals 86,60  

- J. Busquets Sandiumenge: Roba i confecció cortinatge per sala 1 octubre 2.580,52  

- Personalització d’Espais Públics SL: Material per zona ombreig pati CEIP El Sitjar 8.076,75 SI 

- Forestal Catalana SA: Subministrament arbres per a zones enjardinades 1.879,91  

- Indros Linyola SL: Subministrament material de llumeneres Rda. Pau Casals i Crta. Vallverd 22.631,84 SI 

- Seguretat Arsol SL: Material per a obres i serveis 54,30  

- J. Baró Poca: Material per a obres i serveis 94,53  

- Ferreteria Fustes Reñé SLU: Material per a obres i serveis 731,30  

- R. Amoros Camarasa: Material per a obres i serveis 122,79  

- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis 584,91  

- Arenes Bellpuig SL: Material per a obres i serveis 251,46  

- Bigues Linyola SL: Material per a obres i serveis 1.456,68  

- J.A. La Noguera 57 SLU: Reforma i millora a les trinxeres de la costera 7.766,80 SI 

                                                                                    Total 195.890,22  

 
Atès que el pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola es va aprovar inicialment pel ple de 
l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària de data 22 de desembre de 2021 i definitivament per 
decret d’alcaldia núm. 9 de 25 de gener de 2022.   
 
Atès que el pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola es va modificar mitjançant 
l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits del pressupost, que es va aprovar inicialment pel ple de 
l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2022 i definitivament per decret 
d’alcaldia núm. 82 de 6 de setembre de 2022. 
 



Atès que el pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola es va modificar mitjançant 
l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits del pressupost, que es va aprovar inicialment pel ple de 
l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2022 i definitivament per decret 
d’alcaldia núm. 3 de 18 de gener de 2023. 
 
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: 
 
- Factura núm. 40 de data 29 de desembre de 2022 presentada per Antoni Martí Falip pel concepte 

“Honoraris idees prèvies-avantprojecte centre atenció diürna de Linyola-Rehabilitació de l’edifici de 
l’antic escorxador de Linyola” per un import de 13.122,98 €: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria intervenció 
(Número B-46) de data 31 de desembre  de 2022, el qual conclou que: 

 
- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, de serveis 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.  

- En vista a l’import de la factura, no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentat servei i, per tant, 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 al servei ja que són nuls de ple dret 
perquè s’han dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert. En conseqüència: 

- 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. 

- 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 el sector públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del 
parentiu. 

- Com l’import de la factura és de 13.122,98 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/450/22706/01 (Estudis i treballs tècnics) del pressupost 
de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la despesa i 
reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

 
- Factura núm. 36 de data 31 de desembre de 2022 presentada per Treballs Agrícols Mases SL pel 

concepte “Treballs de millores i manteniments infraestructures viàries” per un import de 10.303,30 
€: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria intervenció 
(Número B-47) de data 31 de desembre  de 2022, el qual conclou que: 

 
- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, de serveis 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.  

- En vista a l’import de la factura, no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentat servei i, per tant, 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 al servei ja que són nuls de ple dret 
perquè s’han dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert. En conseqüència: 

- 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. 



- 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 el sector públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del 
parentiu. 

- Com l’import de part de la factura és de 1.603,30 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/171/60000/01 (Parc urbà) del pressupost de 
l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la despesa i reconèixer 
l’obligació de pagament de part de la factura. 

- Com l’import de part de la factura és de 8.700 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/450/61900/01 (Inversió infraestructura viària) del 
pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la 
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de part de la factura. 
 

- Factura núm. 946 de data 31 de desembre de 2022 presentada per Personalització d’Espais 
Públics SL pel concepte “Subministrament material zones ombreig” per un import de 8.076,75 €: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria intervenció 
(Número B-48) de data 31 de desembre  de 2022, el qual conclou que: 
- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, de 

subministrament 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.  

- En vista a l’import de la factura, no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentat subministrament i, per 
tant, 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 al subministrament ja que són 
nuls de ple dret perquè s’han dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert. En conseqüència: 

- 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. 

- 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 el sector públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del 
parentiu. 

- Com l’import de part de la factura és de 8.076,75 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/323/61900/01 (Millores edifici Ceip El Sitjar) del 
pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la 
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

 
- Factura núm. 627 de data 31 de desembre de 2022 presentada per Indros Linyola SL pel concepte 

“Subministrament material llumeneres” per un import de 22.631,84 €: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria intervenció 
(Número B-49) de data 31 de desembre  de 2022, el qual conclou que: 

 
- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, de 

subministrament 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.  

- En vista a l’import de la factura, no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentat subministrament i, per 
tant, 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 al subministrament ja que són 
nuls de ple dret perquè s’han dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert. En conseqüència: 

- 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. 

- 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 el sector públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del 
parentiu. 

- Com l’import de part de la factura és de 22.631,84 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/165/61900/01 (Millores xarxa distribució 
enllumenat) del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per 
autoritzar la despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

 
- Factura núm. 71 de data 28 de desembre de 2022 presentada per J.A. La Noguera 57 SLU pel 

concepte “Reforma i millora de les trinxeres de La Costera” per un import de 7.766,80 €: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria intervenció 
(Número B-50) de data 31 de desembre  de 2022, el qual conclou que: 

 
- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, d’obres 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.  

- En vista a l’import de la factura, no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentada obra i, per tant, 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. En conseqüència: 

- 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. 

- 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 el sector públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del 
parentiu. 

- Com l’import de la factura és de 7.766,80 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/330/60900/01 (Monuments memorial democràtic) del 
pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la 
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 



 
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 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions 
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia 
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 
(Nomenament dels membres 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 de l’autorització, disposició o 
compromís, reconeixement i liquidació, ordenació del pagament de les obligacions i despeses en els 
límits de la seva competència 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.- Justificar de manera motivada la necessitat dels contractes d’obres, serveis i 
subministraments que es corresponen a les factures relacionades anteriorment ja que la seva 
realització és indispensable per un correcte funcionament dels serveis municipals. Informar que no s’ha 
alterat l’objecte dels contractes d’obres, serveis i subministraments que es corresponen a les factures 
relacionades anteriorment amb el fi d’evitar l’aplicació de les quanties indicades per als contractes 
menors. 
 
Segon.-  Aprovar les factures i despeses relacionades anteriorment. 
 
Tercer.- Donar conformitat i aprovar l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació 
de l’obligació, i l’ordenació del pagament de les factures i despeses relacionades anteriorment. 
 
Quart.- Aplicar les factures i despeses relacionades anteriorment a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola que s’indiquen a cada factura o despesa. 
 
 
B) Factures comptabilitzades al pressupost de l’exercici 2023 de l’ajuntament de Linyola: 
 

 
Emissor i concepte 

 
Import  (€) 

Informe 
Reparament 
Secret-Inter.      

- Agència Tributària: Declaració IRPF personal i professionals 4t trimestre any 2022 20.870,33  

- Agència Tributària: Declaració IRPF arrendaments 4t trimestre any 2022 609,03  

- Agència Catalana de l’Aigua: Declaració cànon de l’aigua ús abastament any 2022 6.355,80  

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Conveni serveis socials 6 bimestre any 2022 5.739,00  

- Consorci Localret: Quota entitat any 2023 318,71  

- Diari Segre SLU: Quota subscripció diari any 2023 ajuntament 548,90  

- Diari Segre SLU: Quota subscripció diari any 2023 biblioteca 548,90  

- La Vanguardia Ediciones SL: Subscripció diari 1r. trimestre any 2023 biblioteca 145,00  

- Societat Portal de Lleida SL: Quota “Canal Territori” any 2023 30,25  

- Mapfre: Quota assegurança responsabilitat civil personal i regidors 1.650,37  

- Palau de la Música Catalana: Entrades assistència 2 professores concert per alumnes escola  
  de música municipal de Linyola 

 
18,00 

 

- E. Piqué Mas: Arrendament magatzem per a serveis mes gener 469,20  

- E. Piqué Mas: Consum elèctric magatzem per a serveis 2 mesos 159,43  

- Comercial Global Payments: Serveis adquirència mes desembre  12,00  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 6,40  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 27,55  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- BBVA: Despeses bancàries 60,00  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 11,73  

- Softneos Engineering and Computer Services SL: Quota reserva play mòdul control accessos      
  piscines any 2023 

 
1.452,00 

 

- Airis Technology Solutions SL: Quota mensual servei plataforma web 24,20  



- Semat Data SL: Fortinet centraleta telèfons consultori mèdic any 2023 704,03  

- BNP Paribas: Rènting centraleta telèfons oficina ajuntament 138,90  

- BNP Paribas: Rènting centraleta telèfons consultori mèdic 47,48  

- Siemens Renting SAU: Rènting fotocopiadora ajuntament 47,19  

- Gràfics Claret SL: Impressió material d’oficina 198,44  

- Impre Art-Arts Gràfiques SLU: Díptics i cartells festes de Nadal 785,29  

- Àpats Garrigues SL: Sopar de cap d’any 2022/2023 7.126,90 SI 

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici llar infants mes desembre 979,13  

- P. Llauradó Garulo: Treballs pintura restauració façana biblioteca 451,39  

- Tancaments Sis-Pack SL: Treballs al camp de futbol 270,02  

- Indros Linyola SL: Treballs a la xarxa d’aigua 294,91  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici ajuntament  342,02  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici consultori mèdic  945,16  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric zona esportiva mes juliol 1.771,55  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric zona esportiva mes agost 3.285,06  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric zona esportiva mes novembre 3.114,19  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici CEIP El Sitjar mes novembre 1.966,49  

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici CEIP El Sitjar mes desembre 17,48  

- Oficina Semat Data SL: Quotes telèfons i mòbils ajuntament mes desembre 876,37  

- Semat Seguretat SL: Quota alarmes edificis municipals 606,43  

- T. Solsona Farré: Obsequi sorteig Marató TV3 30,00  

- Boutique Infantil SCP: Material per festa Reis 51,00  

- E. Cunyat Solà: Material per farmacioles  303,15  

- Carbòniques Domingo SL: Material higiènic 67,88  

- Solucions Bioenergètiques Integrals SL: Subministrament pellet calefacció edifici CEIP El Sitjar 1.606,50  

- Corporación Alimentaria Guissona SA: Productes de neteja 29,89  

- Corporación Alimentaria Guissona SA:  Productes de neteja 77,94  

- M. Garcia Guillen: Material per a edifici Església 363,38  

- Xavier Garulo SL: Material per a serveis 72,60  

- Alberto Soler SA: Material per a obres i serveis 79,38  

- J. Perez Pedros: Enllumenat urbanització carrer Enric Granados 22.148,18        SI 

                                                                                    Total 87.855,97  

 
Atès que el pressupost de l’exercici 2023 es troba pendent d’aprovació inicial i definitiva i, per tant, s’ha 
prorrogat automàticament el pressupost de l’exercici anterior (2022) amb els seus crèdits inicials, es va 
aprovar inicialment pel ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària de data 22 de desembre 
de 2021 i definitivament per decret d’alcaldia núm. 9 de 25 de gener de 2022.   
 
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: 
 
- Factura núm. 1 de data 2 de gener de 2023 presentada per Àpats Garrigues SL pel concepte 

“Sopar de cap d’any 2022/23” per un import de 7.126,90 €: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria intervenció 
(Número B-1) de data 16 de gener de 2023, el qual conclou que: 

 



- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, de serveis 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.  

- En vista a l’import de la factura, no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentat servei i, per tant, 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 al servei ja que són nuls de ple dret 
perquè s’han dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert. En conseqüència: 

- 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. 

- 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 el sector públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del 
parentiu. 

- Com l’import de la factura és de de 7.126,90 €, a l’aplicació pressupostària 2023/1/338/22699/04 (Festa cap d’any-Reis-Nadal) del 
pressupost de l’exercici 2023 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la 
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

 
- Factura núm. 23010 de data 7 de gener de 2023 presentada per Jordi Pérez Pedrós pel concepte 

“Enllumenat urbanització carrer Enric Granados” per un import de 22.148,18 €: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria intervenció 
(Número B-2) de data 16 de gener de 2023, el qual conclou que: 

 
- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, d’obres 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.  

- En vista a l’import de la factura, no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentada obra i, per tant, 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. En conseqüència: 

- 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. 

- 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 el sector públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del 
parentiu. 

- Com l’import de la factura és de 22.148,18 €, a l’aplicació pressupostària 2023/1/165/61900/02 (Millores xarxa enllumenat públic) del 
pressupost de l’exercici 2023 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la 
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

 
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 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions 
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia 
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 
(Nomenament dels membres 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 de l’autorització, disposició o 
compromís, reconeixement i liquidació, ordenació del pagament de les obligacions i despeses en els 
límits de la seva competència 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.- Justificar de manera motivada la necessitat dels contractes d’obres, serveis i 
subministraments que es corresponen a les factures relacionades anteriorment ja que la seva 
realització és indispensable per un correcte funcionament dels serveis municipals. Informar que no s’ha 
alterat l’objecte dels contractes d’obres, serveis i subministraments que es corresponen a les factures 
relacionades anteriorment amb el fi d’evitar l’aplicació de les quanties indicades per als contractes 
menors. 
 
Segon.-  Aprovar les factures i despeses relacionades anteriorment. 
 



Tercer.- Donar conformitat i aprovar l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació 
de l’obligació, i l’ordenació del pagament de les factures i despeses relacionades anteriorment. 
 
Quart.- Aplicar les factures i despeses relacionades anteriorment a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost de l’exercici 2023 de l’ajuntament de Linyola que s’indiquen a cada factura o despesa. 
 
 
 
3.- APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES 

 
Ateses les següents sol·licituds de llicència d’obres: 
 

Expedient número: 98/2022 Promotor: Josep M. Cases Burgués 

Emplaçament de l’obra: C/ Reina Sofia, 4 
Descripció de l’obra: Modificació de la llicència d’obres per a la instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum en coberta de 2,80 WP i 7 mòduls per a passar a potència de 4,875 kwp amb 12 
mòduls 
Pressupost: Total 10.580,13 € 

 

Expedient número: 151/2022 Promotor: Pau Salse Trepat 

Emplaçament de l’obra: Polígon 6  - Parcel·la 58 
Descripció de l’obra: Projecte bàsic i executiu de construcció d’un nou cobert agrícola per 
resguardar la maquinària i emmagatzemar palla 
Pressupost: 10.774,96 

       

Expedient número: 179/2022 Promotor: Solar Profit Energy Services SL 

Emplaçament de l’obra: Camí La Plana, 10 
Descripció de l’obra: Instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum elèctric 

Pressupost: 8.331,87 €  

       

Expedient número: 182/2022 Promotor: Manuel Vallés Lamarca 

Emplaçament de l’obra: Passatge de la Muralla 
Descripció de l’obra: Canviar bany de lloc: 2 finestres exteriors, modificar 3 envans, fer bany nou, 
rectificar canonades de calefacció i reparar i arreglar petits desperfectes 
Pressupost: 25.000 € 

    

Expedient número: 1/2023 Promotor: Montserrat Ortiz Domenjó 

Emplaçament de l’obra:  C/ Edison, 20 
Descripció de l’obra: Instal·lació solar fotovoltaica en habitatge unifamiliar destinada a 
l’autoconsum amb evacuació d’excedents 
Pressupost: 18.348,70 € 

   

Expedient número: 2/2023 Promotor: Gladys Ortiz Coll 

Emplaçament de l’obra:  C/ Nord, 3 
Descripció de l’obra: Instal·lació solar fotovoltaica en habitatge unifamiliar destinada a 
l’autoconsum amb evacuació d’excedents 
Pressupost: 13.402,80 € 

    

Expedient número: 3/2023 Promotor: Maria Garcia Sanchez 

Emplaçament de l’obra:  C/ Reina Sofia, 29 
Descripció de l’obra: Instal·lació solar fotovoltaica en habitatge unifamiliar destinada a 
l’autoconsum amb evacuació d’excedents 
Pressupost: 9.802,20 € 

 

Expedient número: 4/2023 Promotor: Miquel Escolà Florensa 

Emplaçament de l’obra:  C/ Reina Sofia, 14 
Descripció de l’obra: Instal·lació solar fotovoltaica de 6KW d’autoconsum en habitatge entre 
mitgeres  
Pressupost: 6.195,20 € 



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 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions 
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia 
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) la junta 
de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’atorgament de llicències, excepte que les 
lleis sectorials ho atribueixen expressament al ple.  
 
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 DE L’ARTICLE 32 
(COMUNICACIÓ D’INICI DE L’ACTIVITAT EN UN ESTABLIMENT) DE LA LLEI 18/2020, DEL 28 DE 
DESEMBRE, DE FACILITACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
Atès que Iolanda Vergé Mas ha comunicat a l’ajuntament de Linyola l’inici d’una activitat econòmica 
d’un establiment dedicat a barberia al C/ Pons i Arola, 13 Planta baixa del municipi de Linyola. 
 
Atès que la intervenció administrativa en l’exercici de l’esmentada activitat econòm ica es troba definida 
de la següent forma a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica: 
 
- Activitat econòmica exercida en un establiment sotmès al règim d’intervenció de l’article 32 

(Comunicació d’inici de l’activitat en un establiment) 
- Classificació de l’activitat:  

- Grup: R - Activitats artístiques, recreatives, i d’entreteniment 
- Divisió: 96 - Altres activitats de serveis personals  
- Classe: 9602  
- Descripció: Perruqueria i altres tractaments de bellesa  
- Paràmetres: Superfície construïda <120 m2. 

- Documentació: Certificat tècnic. 
- Per la superfície construïda: No requereix informe previ d’incendis. 



Vistes les característiques de l’activitat, la tramitació administrativa de l’expedient és pel règim 
d’intervenció de l’article 32 (Comunicació d’inici de l’activitat en un establiment) de la Llei 18/2020, del 
28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 
 
Vist que els serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 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’inici de l’activitat projectada. 
 
Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions 
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia 
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola), la junta 
de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’atorgament de llicències, excepte que les 
lleis sectorials ho atribueixen expressament al ple.  
 
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 administrativa sotmès a comunicació d’inici de 
l’activitat de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, en un 
establiment dedicat a barberia al C/ Pons i Arola, 13 Planta baixa del municipi de Linyola sol·licitat per 
Iolanda Vergé Mas. 
 
Segon.- L’activitat s’ha de instal·lar i exercir: 
 
- D’acord amb la documentació presentada. 
- Tenint en compte els punts remarcats en els informes tècnics emesos sobre l’expedient. 
- Aclariment:  

- La porta del darrera del taulell comunica amb l’edifici d’habitatges que és de la mateixa 
titularitat i, per tant, no cal sectoritzar l’establiment de l’edifici. 

 
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. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les vint hores 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                                                                                          Vist i plau,                                  
                                                                                                                                    L’alcalde,  
 
 
 
 
 
 
      
  Antonieta Bruna Tena                                                                                          Alex Mases Xifré 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2023-01-20T10:54:58+0100
	Antonieta Bruna Tena - DNI 43712105F (SIG)


		2023-01-20T10:55:32+0100
	ALEXANDRE MASES XIFRE - DNI 78080265A (SIG)




