
   
 
 
  

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 12 DE 15 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: 12/2021 
- Caràcter: Sessió ordinària 
- Data: 15 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. Aprovació d’un expedient del règim de comunicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats. 
5. Aprovació d’acords en relació a les activitats d’estiu de 2021.                             
 
 
 

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 1 de juliol 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.      

- Seguretat Social: Quotes seguretat social treballadors i alcalde mes juny 15.435,50  

- Ministerio de Hacienda: Declaració IRPF arrendaments 2r. trimestre 2021 240,00  

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Conveni ajuntament programa treball i formació 2019 1.939,38  

- M. Sàrries Juncosa: Arrendament immobles C/ Urgell 2, 4, 6, 8, 10 i C/ Font Vella, 2 de  
  Linyola Any 2021 

 
432,04 

 

- Despatx Simeó Miquel, Advocats Associats SLP: Honoraris assessorament jurídic abril-juny 478,43  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 6,12  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,56  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,82  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,85  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 9,74  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,56  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 5,57  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Correos Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses tramesa correu 27,20  

- Correos Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses tramesa correu 105,00  

- Correos Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses tramesa correu 10,55  

- La Vanguardia Ediciones, SL. Quota subscripció diari 3er. trimestre 2021 125,00  

- Siemens Rènting SA: Quota mensual rènting fotocopiadora ajuntament 47,19  

- BNP Paribas Lease Group SA Sucursal en España: Rènting centraleta telèfon ajuntament 138,90  

- BNP Paribas Lease Group SA Sucursal en España: Rènting centraleta consultori mèdic 47,48  

- BNP Paribas Lease Group SA Sucursal en España: Rènting telèfons mòbils ajuntament 140,36  

- Oficina Semat Data SL: Consum telèfons i mòbils 837,56  

- Semat Seguretat SL: Quota manteniment alarmes edificis municipals 146,41  

- Movildata Internacional SLU: Quota geolocalitzadors 3 vehicles municipals 43,56  

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

-Tallers Berga SL: Rènting tractor mes juliol  2.050,00  



- Netcom Balaguer S.L: Serveis tècnics informàtics ajuntament  213,79  

- Netcom Balaguer S.L: Serveis tècnics informàtics ajuntament 473,81  

- Netcom Balaguer S.L: Serveis tècnics informàtics biblioteca 203,87  

- Sistemas de Oficina Integra SL: Facturació còpies fotocopiadora ajuntament i escola de música 250,59  

- Nova Amoca SL: 2 menús premis festa major maig 33,00  

- A. Busquets Alsina: Lloguer 17 bicicletes participants camp de treball 349,69  

- Raibor Espectacles SL: Actuació i equips tècnics verbena de St. Joan 1.270,50  

- R. Solé Urgelés: Neteja grafits vandàlics a Església de Sta. Maria de Linyola 2.000,00  

- A. Marquilles Amigó: Marc i tapa dipòsit aigua piscines 587,96  

- M. Garcia Guillen: Reparar faroles 626,29  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici ajuntament mes juny 425,46  

- Serveis LIC 1999 SLU: Reforç servei neteja per Covid-19 ajuntament mes juny 148,54  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici polifuncional mes juny 564,34  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici llar infants mes juny 949,69  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici CEIP El Sitjar mes juny 3.004,01  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei desinfecció per covid-19 lavabos edifici CEIP El Sitjar mes juny 82,52  

- Indros Linyola SL: Treballs edifici ajuntament 166,98  

- Indros Linyola SL: Treballs edifici Formiguera 336,38  

- Indros Linyola SL: Treballs edifici CEIP El Sitjar 85,67  

- Indros Linyola SL: Treballs xarxa enllumenat públic  1.144,54  

- Indros Linyola SL: Treballs xarxa aigua 1.560,73  

- Signum Nordest SL: Senyalització horitzontal 3.298,01  

- Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa: Manteniment jardineria mes juny 1.199,98  

- J. Codina Ordeig: Manteniment gespa camp de futbol 1.179,75  

- J. Ginestà Miró: Segar camins 1.028,16  

- J. Ginestà Miró: Segar camins 842,52  

- A. Martí Caba: Treballs amb retro per a obres i serveis 1.476,20  

- Espina Maquinària SL: Lloguer maquinària per a obres i serveis 25,49  

- Romà Infraestructures i Serveis SAU: Transport i gestió de runa 386,10  

- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina 15,75  

- Netcom Balaguer SL: Compra ordenador portàtil per alcaldia 1.075,69  

- La Café Original SL: Consumicions cafetera ajuntament juny 12,32  

- Comercial Dispenser SL: Productes cafetera ajuntament juny  25,03  

- A. Galitó Martí: Productes berenars llar infants mes abril 442,26  

- A. Galitó Martí: Productes berenars llar infants mes maig 547,94  

- Merceria Bonet: Material senyera catalana 56,00 SI 

- Industrias Seriluz, SL: Adquisició de 30 ventalls 217,80  

- Esports Querol SCP: Adquisició 50 samarretes camp de treball 363,00  

- J. Mirabet Manero: Ambientador edifici llar infants 126,90  

- Servei de Cafè i Ambientació: Ambientador biblioteca 72,60  

- Xiaowei Yin: Material llar de jubilats 3,20  

- N. Ortiz Garcia: Material llar de jubilats 3,98  

- Linyola Agropecuaria i Secció de Crèdit SCCL: Utillatge varis serveis 66,26  

- Linyola Agropecuaria i Secció de Crèdit SCCL. Carburant vehicles municipals 233,94  

- Crous Expert SL: Equipament parc infantil   1.091,42 SI 

- Joan Serret SL: Equipament (Bancs) edifici poliesportiu  1.789,81  

- Corporació Alimentaria Guissona SA: Material per al consultori mèdic 31,31  

- Ferreteria Reñé SLU: Material per a obres i serveis  191,56  

- R. Amorós Camarasa: Material per a obres i serveis 581,53  

Total 53.157,41  

 
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: 
 

- Que es relacionen a continuació: 
 

Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció (Número A-4) de data 9 de juliol 
de 2021 el qual consta, entre d’altres, que:  

 
Antecedent 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 

 
Crous Expert SL 

 
202118 

 
30/6/2021 

 

 
1.091,42 € 

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

Parcs infantils 

 
Antecedent tercer.-  
En la relació de despeses que es proposen aprovar consten els següents documents de despesa amb la següent causa de reparament:  
No compleix el contingut i els requisits de les factures o documents substitutius que s’estableixen al Reial Decret 1496/2003, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el 
valor afegit: 
 

 
Emissor  

 
Data 

 
Import  

 
Concepte de la despesa 

 
Aplicació pressupostària 

 
Merceria Bonet 

 

 
----- 

 
56 € 

 
Material senyera catalana 

 
2020/1/450/21300/01:  

Maquinària, instal·lacions i utillatge obres 

 
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. 

- Les factures o documents substitutius relacionades en el antecedent tercer no compleixen el contingut i els requisits de les factures o 

documents substitutius que s’estableixen al Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit. 

- 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: 69/2021 Promotor: Manel Eroles Miralles 

Emplaçament de l’obra: Passatge Ausias March, 1-3 
Descripció de l’obra: Ampliació i reforma interior d’un habitatge unifamiliar aïllat 

Pressupost: 28.350 € 

 

Expedient número: 77/2021 Promotor: Alba Badia Roigé 

Emplaçament de l’obra: C/ Calderon de la Barca, 15 
Descripció de l’obra: Execució d’obertures i terrassa en edifici unifamiliar existent 

Pressupost: 3.287,77 € 

 

Expedient número: 85/2021 Promotor: Anna Padulles Bonjorn 

Emplaçament de l’obra: Travessera Església, 6 
Descripció de l’obra: Instal·lació tècnica d’un sistema fotovoltaic d’autoconsum residencial sobre 
coberta amb compensació d’excedents de 5,915 KWP i 4 KWN connectat a través de xarxa interior 
Pressupost: 6.765,21 € 

 

Expedient número: 86/2021 Promotor: Daniel Torres Pérez 

Emplaçament de l’obra: C/ Església, 15 
Descripció de l’obra: Reparar envans i terra i canviar portes 

Pressupost: 1.680 €  

    

Expedient número: 87/2021 Promotor: Josep Mª Mir Bauló 

Emplaçament de l’obra: C/ Ramon Formiguera, 65 
Descripció de l’obra: Pintar façana  

Pressupost: 2.000 € 

  

Expedient número: 88/2021 Promotor: Angel Martínez Garcia 

Emplaçament de l’obra: C/ Amadeu Vives, 19 1er. 1a. 
Descripció de l’obra: Canviar sanitari de vàter  

Pressupost: 100 € 

 
 
 
 



Expedient número: 90/2021 Promotor: Calixto Suarez Picapiedra 

Emplaçament de l’obra: C/ Clot de la Llacuna, 28 
Descripció de l’obra: Enrajolar terrassa 20 m2 i treure runa 

Pressupost: 1.250 € 

 

Expedient número: 91/2021 Promotor: Pau Lores Rebull 

Emplaçament de l’obra: C/ Reina Sofia, 6 
Descripció de l’obra: Canviar foc a terra, fer-lo tancat 

Pressupost: 2.123 € 

 

Expedient número: 92/2021 Promotor: Jaume Clarisó Roig 

Emplaçament de l’obra: C/ Nord, 5 
Descripció de l’obra: Canviar paviment i bany  

Pressupost: 3.000 € 

 
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 DE COMUNICACIÓ DE LA LLEI 20/2009, DE 4 
DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS 
 
Atès que la comissió de govern de l’ajuntament de Linyola de data 25 de febrer de 2003 va atorgar a 
Germans Escribà SCP llicència ambiental per l’activitat d’ampliació de l’explotació ramadera bovina 
(Capacitat productiva: 100 vedells d’engreix) emplaçada al polígon 19 - parcel.la 37 del terme 
municipal de Linyola. 
 
Atesa la documentació presentada per Germans Escribà SCP notificant a l’ajuntament de Linyola, 
mitjançant la preceptiva comunicació prèvia, una sol·licitud per a l’ampliació de la capacitat 
productiva (de 100 a 150 vedells d’engreix) d’una explotació ramadera bovina (MO371JC) i donar de 
baixa una explotació ramadera bovina (MO371JE) emplaçades al polígon 19 - parcel.la 64 del terme 
municipal de Linyola. 
 
Atès que l’esmentada activitat es troba classificada de la següent forma a la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: 
 
- Tipus: Tipus: Activitats agroindustrials i ramaderes. 
- Codi d’activitat: Epígraf 11.1.d (Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de 

places de vacum d’engreix, amb una capacitat de bestiar<=600,>5”. 
- Classificació de l’activitat: Sotmesa al règim de comunicació (Annex III)  
 
Vistes les característiques de l’activitat, la tramitació administrativa de la llicència és pel règim de 
comunicació establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
 
Atès que el promotor de l’expedient ha presentat la documentació tècnica establerta per la 
normativa aplicable per a aquest tipus d’activitat. 
 
Vist que els serveis tècnics del Consell Comarcal han verificat i comprovat que la documentació 
presentada compleix els requeriments legals establerts i han informat favorablement l’expedient amb 
les condicions que s’indiquen. 
 
Vist que els serveis tècnics del Consell Comarcal han realitzat una visita de comprovació de la 
instal·lació de l’activitat i emès un informe en el qual es conclou que la instal·lació s’ajusta a la 
documentació tècnica presentada i que es pot atorgar la llicència municipal sol·licitada amb les 
condicions que s’indiquen.  
 
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 de comunicació sol·licitat per Germans Escribà SCP per a 
l’ampliació de la capacitat productiva (de 100 a 150 vedells d’engreix) d’una explotació ramadera 
bovina (MO371JC) i donar de baixa una explotació ramadera bovina (MO371JE) emplaçades al 
polígon 19 - parcel.la 64 del terme municipal de Linyola. 
 
Segon.- L’activitat s’ha de instal·lar i exercir d’acord amb la documentació tècnica presentada, tenint 
en compte els punts remarcats en els informes tècnics emesos sobre l’expedient, i condicionada al 
compliment de les següents condicions: 
 
 
 



- Caldrà modificar el llibre d’explotació ramadera (LER) de la MO371JC a la capacitat de 150 
vedells d’engreix i presentar una còpia a l’ajuntament.  

- El titular ha de donar compliment a l’informe sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes i 
a les condicions que se li imposin per l’administració competent en relació amb la sanitat animal. 

- El titular ha de disposar del contracte actualitzat per a la gestió dels animals morts produïts en 
l’explotació fins a la capacitat que es tramita de 150 vedells d’engreix i presentar una còpia a 
l’ajuntament. 

- El titular ha de disposar d’un contracte amb un gestor autoritzat de residus per a la gestió dels 
residus zoosanitaris produïts en l’explotació i presentar una còpia a l’ajuntament.  

 
Tercer.- El titular de l’activitat resta obligat a exercir l’activitat d’acord amb l’establert a la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació 
de l’expedient d’activitats. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al promotor de l’expedient. 
 
 
 
5.- APROVACIÓ D’ACORDS EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS D’ESTIU DE 2021                             
 
Atès que l’ajuntament de Linyola ha organitzat unes activitats que se celebraran durant els mesos 
de juliol i agost de 2021. 
 
Atès que l’article 29.7 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives, estableix que resten exempts de la necessitat de llicència 
municipal, entre altres, els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari 
organitzats pels municipis amb motiu de festes i revetlles populars, amb independència de la 
titularitat de l’establiment o de l’espai públic on es duen a terme. 
 
Atès que les activitats d’estiu estan considerades una festa popular destinada a públic familiar i un 
espectacle públic organitzat amb motiu de festes i revetlles populars i, per tant, es troba exempta de 
llicència municipal per als espectacles públics i les activitats recreatives. 
 
Atès que consten documentalment a l’expedient administratiu els requisits per a la celebració 
d’aquesta festa popular d’acord amb l’establert a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i al Decret 112/2010, de 31 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Vist que per s’han organitzat les següents activitats estiu que consten al programa realitzat per 
l’ajuntament de Linyola i que consten 
 
       Els següents pressupostos: 
 

 
Data 

 
Espectacle / Artista 

 
Import (Iva inclòs) 

 
Dia 16/7/2021 

 
Connexions Poètiques de Lluís Fortuny 

 
393,25 € 

 
Dia 6/8/2021 

 
Rondalles al sac 

 
424 € 

 
Dia 7/8/2021 

 
Cinema a la fresca  

 
814,94 € 

                                                                         
Total 

 
1.632,19 € 

 
      
 
 
 
 



       Els següents contractes de caràcter privat de servei d’espectacles: 
 

 
Data 

 
Espectacle / Artista 

 
Import (Iva inclòs) 

 
Dia 18/7/2021 

 
Pxie Dixi Jazz 

 
1.573 € 

 
Dia 31/7/2021 

 
Parc Blau  

 
1.331 € 

                                                                         
Total 

 
2.904 € 

 
Vist que els contractes privats que celebrin les administracions públiques es regirà en quan a la 
seva preparació i adjudicació, en defecte de normes, específiques, pels articles 115 a 187 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per les seves normes de 
desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu 
cas, les normes de dret privat. I en quan als seus efectes, modificació i extinció, pel dret privat. 
 
Vist que sols podran contactar amb el sector públic 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 del servei a contractar. 
 
Vist que al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta crèdit pressupostari a 
l’aplicació pressupostària 2021/1/338/22699/06 (Activitats lúdiques) per un crèdit definitiu de 6.500 € 
i, d’acord amb el document comptable que s’adjunta, consta consignació pressupostària suficient i 
adequada per realitzar l’autorització de la despesa dels pressupostos i contractes de caràcter privat 
de servei d’espectacles formalitzats per a les activitats d’estiu que s’han relacionat anteriorment. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la celebració activitats d’estiu organitzades per l’ajuntament de Linyola durant els 
mesos de juliol i agost de 2021. 
 
Segon.-  Considerar les activitats d’estiu com una festa popular destinada a públic familiar i com un 
espectacle públic organitzat amb motiu de festes i revetlles populars. 
Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment dels requisits, condicions i regulació 
administrativa que s’indica a la normativa mencionada anteriorment i a qualsevol altra que li sigui 
d’aplicació. 
 
Tercer.- Autoritzar la formalització dels contractes de caràcter privat de servei d’espectacles que 
s’han relacionat anteriorment. 
 
 
Quart.- Autoritzar la despesa dels actes programats per a les activitats d’estiu. 
 
Cinquè.- Aprovar l’autorització, la disposició o compromís, el reconeixement i liquidació i l’ordenació 
del pagament de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2021/1/338/22699/06 (Activitats 
lúdiques) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
 
 
 
 
 
 



I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les vint hores i quinze minuts de l’expressat dia, s’aixeca 
la sessió, de la que per constància i validesa de tot quant s’acorda, com a secretària interventora, 
estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària interventora,                                                                                       Vist i plau,                                  
                                                                                                                                  L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Antonieta Bruna Tena                                                                                         Àlex Mases Xifré 
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