
   
 
  

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 13 DE 30 DE JUNY DE 2022 

 

 
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: 13/2022 
- Caràcter: Sessió ordinària 
- Data: 30 de juny de 2022       
- Horari: 19.00 h. a 19.30 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 d’activitats sotmès a  la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
5. Autorització del canvi de titularitat d’un expedient d’activitats sotmès a  la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
6. 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. 
7. 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 16 de juny 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: 
 

 
Emissor i concepte 

 
Import  (€) 

Informe 
Reparament 
Secret-Inter.      

- A. Mases Xifré: Retribució per dedicació exclusiva per càrrec d’alcalde mes juny i extra juny 3.460,24  

- E. Llauet Giné: Retribució per dedicació parcial per càrrec de regidora mes juny i extra juny 920,92  

- Nòmines treballadors ajuntament de Linyola mes de juny i extra juny 57.419,40 SI 

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Quota bimestral serveis medi ambient delegats 32.629,66  

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Quota recollida bosses compostables gener-maig  1.169,59  

- Mapfre: Assegurança vehicle dúmper 120,09  

- Gestió Publicitat Segre SLU: Publicació edicte “Aprovació aixecament suspensió tramitació  
  llicències” 

 
1.500,00 

 
SI 

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,83  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 58,72  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,56  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 5,45  

- Caixabank SA: Despeses bancàries             3,63  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,80  

- BBVA: Despeses bancàries 0,48  

- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 90,40  

- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 35,55  

- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 18,00  

- Sac Cabau Grup SL: Suport per a forn local piscines municipals 151,25  

- M. Garcia Guillen: Fabricació barbacoa 417,45  

- Indros Linyola SL: Treballs edifici polifuncional 60,50  

- Indros Linyola SL: Treballs edifici CEIP El Sitjar 170,01  

- Indros Linyola SL: Treballs font vella 296,41  



- Indros Llinyola SL: Treballs xarxa d’aigua 297,90  

- Indros Linyola SL: Treballs festa major maig 792,97 SI 

- Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge SL: Recollir saques restes vegetals 234,32  

- Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge SL: Treballs de jardineria 1.943,62  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici ajuntament 254,79  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici polifuncional 198,69  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici Pau casals 235,15  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici consultori mèdic 196,63  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici llar infants 61,49  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici CEIP El Sitjar 464,63  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric zona esportiva 590,37  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric cementiri municipal 8,51  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor 11,57  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 308,74  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 141,49  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 65,45  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic            47,74  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 300,32  

- Endesa Energia SAU: Bonificació consum elèctric enllumenat públic - 175,97  

- Endesa Energia SAU: Complement consum elèctric enllumenat públic          194,64  

- Endesa Energia SAU: Bonificació consum elèctric enllumenat públic - 163,30  

- Endesa Energia SAU: Bonificació consum elèctric enllumenat públic - 128,30  

- Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions SA: Quota telèfon llar jubilats 45,08  

- Ambico Services: Recàrrega ambientadors biblioteca 72,60  

- Supsa Supermercats SL: Productes varis 7,50  

- C. Camarasa Fontanet: Val premi poesia infantil cicle mitjà CEIP El Sitjar 200,00  

- Novoquímica Ecológica SL: Productes tractament aigua piscines municipals 140,36  

- Apliclor Water Solutions SA: Productes planta potabilitzadora 799,93  

- P. Aloma Llosa: Plantes per enjardinaments públics 1.547,36  

- Corporación Alimentaria Guissona SA: Material consultori mèdic 15,97  

- Ferreteria Reñé SLU: Aparell matainsectes menjador edifici CEIP El Sitjar 54,37  

- Espina Maquinària SL: Material per a obres i serveis 30,00  

- Espina Maquinària SL: Material per a obres i serveis 43,05  

- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis 69,70  

Total  107.437,31  

 
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 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: 
 

- Nòmines dels treballadors de l’ajuntament de Linyola: Entre les quals es comprova que consta 
des del 22 de febrer de 2022 la d’un nou treballador (Ramona Zapater Martinez) per a lloc de 
treball de peó brigada: 
Es fa constar que en relació a aquesta despesa s’ha emès un informe de secretaria intervenció 
(Número B-4) de data 1 de març de 2022, el qual conclou que: 



- Examinada la documentació sobre contractació de personal no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació d’un nou 
treballador (Ramona Zapater Martinez) per a lloc de treball de peó brigada. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola en relació a la contractació d’un nou treballador 
(Ramona Zapater Martinez) per a lloc de treball de peó brigada 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 contractació de personal. 
- Es formula reparament de legalitat: 

- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de les nòmines de personal de l’esmentat 
treballador. 

- Del pagament de les nòmines de personal de l’esmentat treballador. 
- A l’annex de personal del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta a l’apartat de personal laboral temporal 2 

llocs de treball de “Peó brigada” amb les característiques descrites anteriorment. 
- Examinada la documentació sobre contractació de personal aquests 2 llocs de treball no es troben contractats.  
- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària: 

- A l’aplicació pressupostària 2022/1/450/13100/01 (Retribucions personal laboral temporal brigada)  fins a l’import de 50.700 € per 
autoritzar les despeses de les retribucions del personal laboral temporal de la brigada municipal de Linyola. 

- A l’aplicació pressupostària 2022/1/450/16000/01 (Seguretat social personal brigada) per autoritzar les despeses de la seguretat 
social del personal de la brigada municipal de Linyola fins a l’import de 56.351,61 € per autoritzar les despeses de la seguretat 
social del personal de la brigada municipal de Linyola. 

  

- Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció (Número A-10) de data 30 de 
juny de 2022 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 2022 de l’ajuntament de Linyola per 
assumir les obligacions derivades de les següents factures i despeses: 
 

 
Emissor  

 
Número  

 
Data  

 
Import  

 
Causes de reparament 

 
Gestió Publicitat Segre SLU 
 

 
G0001701 

 
15/6/2022 

 
1.815 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/920/2263/01: 

Publicacions en diaris oficials 

 
Indros Linyola SL 
 

 
350 

 
15/6/2022 

 
792,97 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/338/22699/02: 

Festa major maig 

 
Conclusió: 
D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments jurídics es conclou que: 
- Al pressupost de l’exercici 2022 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 2022 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’obra: 
   

Expedient número: 80/2022 Promotor: Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL 

Emplaçament de l’obra: Polígon 2 – Parcel·les 84 i 85 
Descripció de l’obra: Projecte de construcció i instal·lació d’una planta solar fotovoltaica sobre 
coberta per l’autoconsum 
Pressupost: 179.555 € 

   

Expedient número: 82/2022 Promotor: Solar Profit Energy Services SL 

Emplaçament de l’obra: Rda. Ermengol IV, 3 
Descripció de l’obra: Instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum elèctric 

Pressupost: 5.580,74 € 

 

Expedient número: 86/2022 Promotor: Explotacions Agropecuàries Salse Trepat SL 

Emplaçament de l’obra: C/ Cervantes, 45 
Descripció de l’obra: Sistema fotovoltaic d’autoconsum residencial sobre coberta amb 
compensació d’excedents de 12,96kWp i 10 kWn connectat a través de xarxa interior 
Pressupost: 13.838,50 € 

 

Expedient número: 87/2022 Promotor: Construccions i Promocions Roc-Oliva SL 

Emplaçament de l’obra: C/ Cervantes cruïlla C/ Amadeu Vives 
Descripció de l’obra: Desplaçament canonada PE-110 MPA xarxa RMA-25122 afectada per la 
modificació canonada de reg 
Pressupost: 1.000 € 

 

Expedient número: 88/2022 Promotor: Autogamero SL 

Emplaçament de l’obra: C/ Pons i Arola, 79 
Descripció de l’obra: Instal·lació solar fotovoltaica de 10,68kWp per autoconsum amb 
compensació d’excedents 
Pressupost: 9.922,10 € 

 

Expedient número: 96/2022 Promotor: Comunitat de Propietaris C/ Reina Sofia, 22 

Emplaçament de l’obra: C/ Reina Sofia, 22 
Descripció de l’obra: Substituir escala per rampa a les dues entrades de l’edifici 

Pressupost: 1.500 € 

       
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 SOTMÈS A LA LLEI 
20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS 
 
Atès que la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 3 de setembre de 2009 va 
acordar atorgar a Pau Salse Trepat  llicència ambiental, per a l’adequació a la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i al Decret 136/1999, de 18 de maig, que 
aprova el Reglament general de desplegament de l’anterior Llei, a l’explotació ramadera bovina 
d’engreix (Capacitat de 206 vedells d’engreix) , emplaçada al polígon 11 parcel·la 23 del terme 
municipal de Linyola. 
 
Atès que la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 31 de gener de 2013 va acordar 
atorgar a Pau Salse Trepat autorització per un canvi no substancial de l’expedient de llicència 
ambiental de l’explotació ramadera bovina emplaçada al polígon 11 parcel·la 23 del terme municipal 
de Linyola per a la reducció de la capacitat productiva (De 206 vedells d’engreix a 140 vedells 
d’engreix). 
 
Atès l’escrit presentat per Pau Salse Trepat i La Cendrosa SL sol·licitant l’autorització de l’ajuntament 
de Linyola per canviar la titularitat de l’expedient d’activitats de l’explotació ramadera bovina 
(Capacitat de 140 vedells d’engreix)  emplaçada al polígon 11 parcel·la 23 del terme municipal de 
Linyola, de Pau Salse Trepat a La Cendrosa SL. 
 
Atès que, d’acord amb Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, l’activitat d’explotació ramadera bovina per una capacitat de 140 vedells d’engreix, es troba 
classificada amb el codi 11.1.d) (Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de places de 
vacum d’engreix amb una capacitat de caps de bestiar <=600, >5), està inclosa a l’annex III i, per tant, 
sotmesa al règim de comunicació.   
 
 



Vist l’informe emès pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell sobre la sol·licitud 
presentada el qual conclou que s’informa favorablement el canvi de nom sol·licitat amb els 
condicionants que s’indiquen en el mateix i que es transcriuen als acords d’aquesta proposta. 
 
Vist que la sol·licitud de canvi de titularitat no representa 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 de l’expedient d’activitats de l’explotació ramadera bovina 
(Capacitat de 140 vedells d’engreix)  emplaçada al polígon 11 parcel·la 23 del terme municipal de 
Linyola, de Pau Salse Trepat a La Cendrosa SL. 
  
L’autorització s’atorga: 
 
- Amb la sol·licitud presentada pel canvi de titularitat, s’indica que aquest canvi de titular es realitza 

a efectes de fer un trasllat del nitrogen de referència a  una altra explotació a construir en un altre 
municipi, a la vegada que s’indica el compromís per part del sol·licitant de donar de baixa 
l’explotació ramadera, a tots els efectes, en un termini inferior als 12 mesos. Per tant, es farà el 
tancament definitiu de l’explotació de referència (MO 3710IV) i es donarà de baixa del registre 
d’explotacions del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Tenint en compte 
que l’activitat es donarà definitivament de baixa no procedeix la presentació del control ambiental 
periòdic pendent. Es recorda al nou titular, que quan es produeixi la baixa definitiva de l’activitat, 
ho haurà de comunicar a l’ajuntament als efectes pertinents. 

- Condicionada a que el nou titular assumeixi els drets i les obligacions que emanen de l’acord 
d’aprovació de l’expedient d’activitat. 

- Condicionada a que el nou titular compleixi les mesures i condicions imposades a l’acord 
d’aprovació de l’expedient d’activitat.  

- Salvant el dret de propietat i sense perjudicis de tercers.  
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació 
de l’expedient d’activitats. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a Pau Salse Trepat i a La Cendrosa SL. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària dels 
Serveis Territorials del DACC a Lleida, per tal que faci la valoració pertinent del canvi sol·licitat en el 
pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l’explotació, i a l’Oficina Comarcal del DACC a 
Mollerussa, per tal que consti als efectes del registre d’explotacions ramaderes (RER), de l’activitat 
ramadera. 
 
 
5.- AUTORITZACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT D’UN EXPEDIENT D’ACTIVITATS SOTMÈS A 
LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES 
ACTIVITATS 
 
Atès que la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 26 de juny de 2006  va acordar 
atorgar a Josep Mª Bonjorn Tarragona llicència ambiental per a l’ampliació i adequació al Reial Decret 
1135/2002 de 31 d’octubre (relatiu a les normes mínimes par a la protecció de porcs) de l’explotació 
ramadera porcina (Capacitat de 465 truges reproductores amb garrins i 85 places de truges de 
reposició) emplaçada al polígon 21 parcel·la 39 del terme municipal de Linyola. 



Atès l’escrit presentat per Josep Mª Bonjorn Tarragona i Sergi Armengol Santacreu, sol·licitant 
l’autorització de l’ajuntament de Linyola per canviar la titularitat de l’expedient d’activitats de 
l’explotació ramadera porcina (Capacitat de 465 truges reproductores amb garrins i 85 places de 
truges de reposició) emplaçada al polígon 21 parcel·la 39 del terme municipal de Linyola, de Josep Mª 
Bonjorn Tarragona a Sergi Armengol Santacreu. 
 
Atès que, d’acord amb Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, l’activitat de l’esmentada explotació ramadera, es troba classificada amb el codi 11.1.c.i) 
(Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de places per a truges reproductores > 5, 
<=750), està inclosa a l’annex III i, per tant, sotmesa al règim de comunicació.   
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell sobre la sol·licitud 
presentada el qual conclou que s’informa favorablement el canvi de nom sol·licitat amb els 
condicionants que s’indiquen en el mateix i que es transcriuen als acords d’aquesta proposta. 
 
Vist que la sol·licitud de canvi de titularitat no representa cap variació, ampliació, modificació o trasllat 
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 de l’expedient d’activitats de l’explotació ramadera porcina 
(Capacitat de 465 truges reproductores amb garrins i 85 places de truges de reposició) emplaçada al 
polígon 21 parcel·la 39 del terme municipal de Linyola, de Josep Mª Bonjorn Tarragona a Sergi 
Armengol Santacreu. 
 
L’autorització s’atorga: 
 
- Condicionada a que el nou titular assumeixi els drets i les obligacions que emanen de l’acord 

d’aprovació de l’expedient d’activitat. 
- Condicionada a que el nou titular compleixi les mesures i condicions imposades a l’acord 

d’aprovació de l’expedient d’activitat.  
- Tenint en compte que no implica la modificació d’usos ni la variació, ampliació, modificació o 

trasllat de l’activitat. 
- Salvant el dret de propietat i sense perjudicis de tercers.  
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació 
de l’expedient d’activitats. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a Josep Mª Bonjorn Tarragona i Sergi Armengol Santacreu. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària dels 
Serveis Territorials del DACC a Lleida, per tal que faci la valoració pertinent del canvi sol·licitat en el 
pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l’explotació, i a l’Oficina Comarcal del DACC a 
Mollerussa, per tal que consti als efectes del registre d’explotacions ramaderes (RER), de l’activitat 
ramadera. 
 
 
 
 
 
 



6.- 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 junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 11 d’abril de 2000 va atorgar a 
Carulla SCP llicència ambiental per a la legalització de l’explotació ramadera avícola (Capacitat 
productiva: 5.900 galls d’indi reproductors) emplaçada al polígon 23 parcel.la 29 del terme municipal 
de Linyola. 
 
Atès que la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 15 d’octubre de 2009 va aprovar 
la revisió de l’expedient de llicència ambiental de l’explotació ramadera avícola (Capacitat productiva: 
5.900 galls d’indi reproductors) emplaçada al polígon 23 parcel.la 29 del terme municipal de Linyola. 
 
Atesa la documentació presentada per Carulla SCP notificant a l’ajuntament de Linyola, mitjançant la 
preceptiva comunicació prèvia, una sol·licitud per a l’ampliació de la capacitat productiva (de 5.900 a 
6.400 galls d’indi reproductors) d’una explotació ramadera avícola emplaçada al polígon 23 parcel.la 
29 del terme municipal de Linyola, sense realització de noves construccions. 
  
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.a (Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva d’aviram, 

entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per altres espècies d’aus 
amb un nombre d’emplaçaments <=40.000, > 30”. 

- 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 
els condicionants que s’indiquen en el mateix i que es transcriuen als acords d’aquesta proposta. 
 
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 els 
condicionants que s’indiquen en el mateix i que es transcriuen als acords d’aquesta proposta. 
 
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 Carulla SCP per a l’ampliació de 
la capacitat productiva (de 5.900 a 6.400 galls d’indi reproductors) de l’explotació ramadera avícola 
emplaçada al polígon 23 parcel.la 29 del terme municipal de Linyola, sense realització de noves 
construccions. 
 



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 MO 371JB a la capacitat de 6.400 

galls d’indi reproductors. 
- El titular ha de donar compliment a l’informe sobre la 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 6.400 galls d’indi reproductors. 
- 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. 
- Es pot formalitzar la comunicació de l’activitat per tal que es pugui actualitzar al registre 

d’explotacions ramaderes del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
- Que, un cop l’activitat disposi de l’esmentat registre per la capacitat tramitada 6.400 galls d’indi, 

haurà de justificar davant de l’ajuntament: 
- Còpia del nou full de dades de l’explotació ramadera. 
- Còpia de la pòlissa d’assegurança per a la gestió dels animals morts. 
- Còpia del contracte amb l’empresa gestora dels residus zoosanitaris. 

 
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. 
 
 
 
7.- 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: 
 
- Jesús Montaña Radua: Per l’immoble del C/ Major, 23 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 de Linyola, 
d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de la taxa de subministrament d’aigua del municipi de 
Linyola. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les dinou hores i trenta 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                                                                                               Alex Mases Xifré 
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