
   
 
 
  

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 11 DE 1 DE JULIOL DE 2021 

 

 
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: 10/2021 
- Caràcter: Sessió ordinària 
- Data: 1 de juliol de 2021        
- Horari: 19.30 h. a 20.15 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 
- Albert Batlle Mas  
- 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 
 
 
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. Autorització del canvi de titularitat d’un expedient del règim d’intervenció administrativa en els 

establiments: Comunicació inici activitat econòmica. 
5. Sol·licitud de connexió a la xarxa general d’aigua del municipi de Linyola. 
 
 
 

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 10 de juny de 
2021 no es procedeix a la seva lectura, de conformitat amb el que disposa l’article 110.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
Aprovar l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola. 
 
 
 
2.- APROVACIÓ D’ACORDS EN RELACIÓ A FACTURES I DESPESES 

 
Atès que al registre de factures de l’ajuntament de Linyola consten les següents factures i despeses, 
amb motiu de la realització d’una despesa determinada: 
 

 
Emissor i concepte 

 
Import  (€) 

Informe 
Reparament 
Secret-Inter.      

- À. Mases Xifré: Dedicació parcial per càrrec alcalde mes juny i paga extra juny 3.361,54  

- Nòmines treballadors ajuntament mes juny i paga extra juny 52.908,44  

- Seguretat Social: Quotes seguretat social treballadors i alcalde mes maig 14.383,96  

- Consell Comarcal Pla d’Urgell: Servei recollida i tractament residus de Linyola - Bimestre  31.092,13  

- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació edicte aprovació definitiva  
  projecte tècnic de l’obra 

 
218,40 

 
SI 

- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació edicte aprovació inicial projecte  
  tècnic obra 

 
218,40 

 
SI 

- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació edicte aprovació inicial projecte  
  tècnic obra 

 
218,40 

 
SI 

- Grup Enderroc Edicions SL: Subscripció revista escola de música 36,00  

- E. Piqué Mas: Arrendament magatzem per a serveis 429,49  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 81,68  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 44,53  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,11  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,82  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 5,45  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,80  

- Correos Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses tramesa correu 8,30  

- Correos Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses tramesa correu 34,08  

- Despatx Simeó Miquel, Advocats Associats SLP: Part honoraris recurs contenciós administratiu  
  interposat per Electricitat Boquet SL contra l’ajuntament de Linyola 

 
847,00 

 

- Teixidó Associats Consellers SLU: Serveis laborals i SS mes maig 553,76  

- M. Sassi Diaz: Servei psicologia mes juny 170,00  

- Sirius Solucions d’Enginyeria SLP: Últim pagament direcció d’obra “Projecte reforma  
  enllumenat públic del municipi de Linyola” 

 
1.573,00 

 
SI 



- Castellserà Màgic SL. Espectacle Mag Lari festa major maig 4.840,00  

- Consultoria de Negoci Digital SLL: Manteniment anual web, seguretat i suport 605,00  

- Quiron Prevención SLU: Quota trimestral servei seguretat, higiene i medicina del treball  634,77  

- TK Elevadores España SLU: Servei mensual manteniment 3 ascensors edificis municipals 282,45  

- Siemens Renting SA: Quota mensual renting fotocopiadora ajuntament 47,19  

- Semat Seguretat SL: Quota mensual manteniment alarmes edificis municipals  127,05  

- Imore-Art-Arts Gràgiques SLU: Impressió díptics activitats medi ambient 336,38  

- Gràfics Claret SL: Material, marcatge i muntatge material activitats “Pacto de Estado” any 2020 1.550,01  

- I. Carles Aguilà: Treballs sala exposicions edifici Cal Formiguera 380,55  

- I. Carles Aguilà: Treballs sala exposicions edifici sindicat 1.359,01  

- I. Carles Aguilà: Treballs instal·lació wifi al campanar Església de Linyola 201,47  

- Seguretat Arsol SL: Revisió extintors edificis municipals  1.069,37  

- Jarditec Serveis d’Enginyeria del Paisatge SL: Treballs instal·lació reg enjardinament C/   
  Pompeu Fabra 

 
2.694,68 

 

- M. Torrades Bonjoch: Treballs edifici consultori mèdic 24,20  

- Espina Maquinària SL: Lloguer maquinària per a serveis 188,83  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici polifuncional 325,10  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici Pau Casals 360,52  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici Pau Casals 104,60  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici Pau Casals 289,52  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici consultori mèdic 285,00  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici CEIP El Sitjar 585,08  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric zona esportiva 791,53  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici escorxador 10,29  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric bàscula 32,69  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric cementiri 27,45  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric planta potabilitzadora 398,22  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor 13,95  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor 10,45  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor 13,01  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 281,80  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 53,70  

- E. Piqué Mas: Consum elèctric magatzem per a serveis 89,70  

- Repsol Butano SA: Subministrament gas envasat edifici escorxador 73,68  

- Arola Editors SL: Adquisició llibres 320,00  

- MTB Distribuciones Tecnológicas SL: Material per al consultori mèdic 744,40  

- N. Ortiz Garcia - Clarel: Productes de neteja 2,19  

- Supermercat Disbo - Dolors: Productes per a serveis 6,70  

- A. Galitó Martí: Material de neteja 1.366,62  

- Carbòniques Domingo SL: Material per a serveis 43,32  

- Petromiralles SL: Subministrament gas-oil per a vehicles municipals 1.487,33  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Carburant per a vehicles municipals 209,74  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Productes per enjardinaments públics 160,82  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Material per a serveis 237,45  

- Obis SL: Vestuari per brigada 99,27  

- Tancaments Sis-Pack SL: Material per a obres i serveis 45,69  

- Pons Mayoral SL: Material per obres i serveis 621,94  

- Ferreteria i Fustes Reñé SLU: Material per a obres i serveis  179,03  

- Espina Maquinària SL: Material per a obres i serveis 29,31  

- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis  49,27  

- Bigues Linyola SL: Material per al parc infantil plaça C/ Francesc Macià 813,12 SI 

- Tallers Berga SL: Adquisició pala carregadora per a tractor  10.890,00  

                                                                                                                       Total  141.582,30  

 
Atès que el pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola es va aprovar inicialment pel ple 
de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària de data 17 de desembre de 2020 i definitivament 
per decret d’alcaldia núm. 7 de 25 de gener de 2021. 
 
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. S0043-21 de data 18 de juny de 2021 presentada per Sirius Solucions d’Enginyeria 
SLP pel concepte “Treballs corresponents a la direcció d’obra realitzats durant els mesos de 
desembre de 2020, gener, febrer, març, abril, i maig de 2021, consistents en visites i elaboració 
de documents per al tancament de l’obra “Reforma de l’enllumenat públic del municipi de Linyola” 
per un import de 1.573 €, el qual conclou que: 

 

Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció  (Número B-6) de data 28 de juny de 2021, el qual conclou que: 

 
- Per acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 12 de desembre de 2019 es va aprovar, entre d’altres, 

adjudicar el contracte menor del servei de direcció d’obra relativa a l’obra “Reforma de l’enllumenat públic del municipi de Linyola” a 
Sirius Solucions d’Enginyeria SLP per un valor estimat  de 12.900 € i més l’IVA (21%) resulta un preu de contracte de 15.609 €. El 
contracte menor no podrà tenir una duració superior a 1 any ni ser objecte de pròrroga. 

- Sirius Solucions d’Enginyeria SLP ha emès el certificat final d’obra de la “Reforma de l’enllumenat públic del municipi de Linyola” i 
s’ha signat l’acta de recepció de l’obra amb indicació que l’obra es troba acabada, en bon estat i de conformitat amb les 
prescripcions tècniques i administratives.  
Al finalitzar l’obra “Reforma de l’enllumenat públic del municipi de Linyola” també ha finalitzat el servei de direcció d’obra relativa a 
l’obra. 

De la suma de totes les factures presentades resulta el total del preu de contracte de 15.609 €. 
- La duració del contracte menor del servei de direcció d’obra relativa a l’obra “Reforma de l’enllumenat públic del municipi de Linyola” 

ha estat superior a 1 any, ja que la data d’adjudicació del contracte del servei va ser el 12 de desembre de 2019 i la prestació del 
servei ha finalitzat en data 18 de juny de 2021. 

- Com la duració de contracte ha estat superior a 1 any: 
- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a la factura. 
- Es formula reparament 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. 

- Com l’import de la factura és de 1.573 €, consta a l’aplicació pressupostària 2020/1/165/61900/01 (Reforma enllumenat públic) del 
pressupost de l’exercici 2020 de l’ajuntament de Linyola consignació pressupostària suficient i adequada a fi de realitzar el 
pagament de la factura del servei. 

 

 

- Que es relacionen a continuació: 
 

Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció (Número A-3) de data 28 de juny 
de 2021 el qual consta, entre d’altres, que:  

 
Antecedent segon.  
Segon.- En la relació de despeses que es proposen aprovar consten els següents documents de despesa amb la següent causa de 
reparament:  
Insuficiència o inexistència de consignació pressupostària adequada i suficient al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola 
per assumir les obligacions derivades de les següents factures i despeses: 

 

 
Emissor  

 
Número  

 
Data  

 
Import  

 
Causes de reparament 

 
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions 

 
A20210007046 

 
10/6/2021 

 
218,40 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/920/22603/01:  

Publicacions en diaris oficials 

 
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions 

 
A20210007404 

 
18/6/2021 

 
218,40 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/920/22603/01:  

Publicacions en diaris oficials 

 
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions 

 
A20210007405 

 
18/6/2021 

 
218,40 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/920/22603/01:  

Publicacions en diaris oficials 

 
Bigues Linyola SL 

 
01/210156 

 
14/6/2021 

 

 
813,12 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/450/60900/01:  

Parcs infantils 

 
Conclusió: 
D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments jurídics es conclou que: 
- En la data d’emissió d’aquest informe, al pressupost de l’exercici 2021 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 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 2021 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: 76/2021 Promotor: Albert Batlle Mas 

Emplaçament de l’obra: C/ Pau Claris, 2 
Descripció de l’obra: Pavimentar 80m2 de pati amb formigó i canviar canalera de la teulada 

Pressupost: 750 € 

 

Expedient número: 78/2021 Promotor: Trif Solomon 

Emplaçament de l’obra: Camí de Vallverd, 1 
Descripció de l’obra: Arreglar vorera a l’entrada del garatge 

Pressupost: 70 € 

 

Expedient número: 79/2021 Promotor: Francesc Serrano Porta 

Emplaçament de l’obra: C/ Valeri Serra i Boldú, 34 
Descripció de l’obra: Col·locar porta exterior de ferro, ficar grava al jardí i enrajolar 40m2 terra 
cimentat pati 
Pressupost: 3.000 € 

 
 
 



Expedient número: 80/2021 Promotor: Miquel Clarisó Moset 

Emplaçament de l’obra: C/ La Font, 70 
Descripció de l’obra: Resseguir rafit davant i darrera i posar canal. Arreglar 20m2 de terrassa 

Pressupost: 2.233 €  

    

Expedient número: 81/2021 Promotor: Nedgia Catalunya SA 

Emplaçament de l’obra: C/ Isabel II, 6 
Descripció de l’obra: Escomesa directa  

Pressupost: 362 € 

  

Expedient número: 82/2021 Promotor: Xavier Roig Rubio 

Emplaçament de l’obra: Pl. Planell, 8 
Descripció de l’obra: Rehabilitació paret de tàpia de 15 x 3  

Pressupost: 3.000 € 

 

Expedient número: 83/2021 Promotor: Antonieta Escart Artasona 

Emplaçament de l’obra: C/ Salmeron, 6 
Descripció de l’obra: Canviar rajoles i armaris de la cuina 

Pressupost: 600 € 

 

Expedient número: 84/2021 Promotor: Joan Martí Gayarre 

Emplaçament de l’obra: C/ Pelai, 41 
Descripció de l’obra: Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum 

Pressupost: 4.608 € 

 
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.- AUTORITZACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT D’UN EXPEDIENT DEL RÈGIM 
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ELS ESTABLIMENTS: COMUNICACIÓ INICI ACTIVITAT 
ECONÒMICA 
 
Atès que José Romero Mejias era titular de l’expedient de règim de comunicació, de la Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, de l’activitat de fabricació i 
venda de pa i bolleria i bar de tercera categoria, emplaçada a la Pl. Planell, 11 del municipi de 
Linyola, que es va donar per complimentat per acord de la junta de govern local de l’ajuntament de 
Linyola de data 14 de juny del 2000.            
 
Atès l’escrit presentat per Silvia Pascual Sanfeliu i David i Marc Romero Pascual, hereus de Sr. José 
Romero Mejias, sol·licitant l’autorització de l’ajuntament de Linyola per canviar la titularitat de 
l’activitat de comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria i establiment de 
begudes, emplaçada a la Pl. Planell, 11 del municipi de Linyola, de José Romero Mejias a Silvia 
Pascual Sanfeliu. 
 
Vist que actualment la intervenció administrativa en l’exercici de l’esmentada activitat econòmica es 
troba definida a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, sotmesa 
al règim d’intervenció de l’article 32 (Comunicació d’inici de l’activitat en un establiment). 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell sobre l’expedient el 
qual conclou que s’emet informe favorablement el canvi de nom sol·licitat amb les indicacions que 
estableix. 
 
Vist que el canvi de titularitat no representarà en cap variació, ampliació o modificació de l’activitat. 
 
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.- Autoritzar el canvi de titularitat d’un expedient del règim d’intervenció administrativa en els 
establiments: Comunicació inici activitat econòmica de l’activitat de comerç al detall de pa i 
productes de fleca, confiteria i pastisseria i establiment de begudes, emplaçada a la Pl. Planell núm. 
11 del municipi de Linyola, de José Romero Mejias a Silvia Pascual Sanfeliu. 
 
L’autorització s’atorga: 
- Condicionada a que el nou titular ha de mantenir els requisits i les condicions de funcionament 

corresponents a l’habilitació que té l’activitat i se subroga en els drets i obligacions 
administratives que en deriven. 

- Se’ns perjudici de futures actuacions de comprovació que pugui realitzar l’ajuntament. 
 
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 Silvia Pascual Sanfeliu i a David i Marc Romero Pascual. 



5.- SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D’AIGUA DEL MUNICIPI DE LINYOLA 
 
Es dóna compte de la següent sol·licitud de connexió a la xarxa general d’aigua  del municipi de 
Linyola: 
 
- Antonieta Galitó Martí: Per l’immoble de la Ronda Pau Casals, 21 1r. de Linyola. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents 
a la sessió, acorda l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Autoritzar la connexió a la xarxa general d’aigua del municipi de Linyola sol·licitada. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació del dret de connexió a la xarxa general d’aigua del municipi,  d’acord 
amb l’establert a l’ordenança fiscal de la taxa de subministrament d’aigua. 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les vint hores i quinze minuts de l’expressat dia, s’aixeca 
la sessió, de la que per constància i validesa de tot quant s’acorda, com a secretària interventora, 
estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària interventora,                                                                                       Vist i plau,                                  
                                                                                                                                  L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Antonieta Bruna Tena                                                                                         Àlex Mases Xifré 
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