
   
  
 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 19 DE 13 D’OCTUBRE 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: 13 d’octubre de 2022       
- 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. Atorgament de llicència obres en sòl no urbanitzable a Germans Escribà SCP per al projecte 

bàsic i d’execució per a l’ampliació i legalització d’edificacions existents d’una explotació bovina 
emplaçada al polígon 19 parcel·la 64 del terme municipal de Linyola (Expedient llicència obres 
núm. 46/2020). 

5. Autorització del canvi del vehicle del servei de taxi número 1 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 28 de setembre 
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 setembre 1.628,41  

- E. Llauet Giné: Retribució per dedicació parcial per càrrec de regidora mes setembre 606,09 SI 

- Nòmines treballadors ajuntament de Linyola mes setembre 26.392,56 SI 

- Quotes seguretat social alcalde, regidora i treballadors ajuntament de Linyola mes setembre  15.067,05  

- Assistències regidors òrgans col·legiats mesos agost- setembre 2.376,30 SI 

- Agència Tributària: IRPF arrendaments 3r.trimestre  262,20  

- Agència Tributària: IRPF treballadors, membres corporació i professionals 3r. trimestre 13.236,71  

- Agència Catalana de l’Aigua: Cànon aigua padró taxa subministrament aigua 1r. sem. 2022 48.924,47  

- Agència Catalana de l’Aigua: Bonificació gestió cànon aigua padró taxa subministrament aigua  
  1r. sem. 2022 

 
-1.966,76 

 

- E. Piqué Mas: Arrendament magatzem mes octubre 469,20  

- Algeco Construcciones Modulares SLU: Arrendament mòdul llar infants mes setembre  575,96  

- Semat Data SL: Quotes telèfons i mòbils edifici i personal ajuntament 891,41  

- A. Martí Avila: Material d’oficina  21,60  

- A. Martí Avila: Material d’oficina 65,66  

- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina  81,25  

- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina  23,20  

- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina  5,30  

- Lyreco España SA: Material d’oficina 379,42  

- Lyreco España SA: Material d’oficina 245,33  

- Gràfics Claret SL: Obsequis visites ajuntament 116,16  

- Sistemas de Oficina integra SL: Facturació còpies fotocopiadora escola de música 12,81  

- Sistemas de Oficina integra SL: Facturació còpies fotocopiadora ajuntament 445,79  

- Baiqing Hu: Material per a l’escola de música 17,75  

- Tam Tam Percusión SL: Material per a l’escola de escola de música 496,40  

- Sol Major SCP: Material per a l’escola de música 40,60  



- Fleca i Pastisseria La Ginesta SL: Productes per fira de la camamilla 85,80  

- D. Graells Granyó: Productes per berenar llar infants i varis 408,99  

- Supsa Supermercats Pujol SL: Productes cafetera ajuntament 7,50  

- La Cafè Original SL: Productes cafetera ajuntament 35,04  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Productes de neteja i varis 263,32  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Productes per enjardinaments públics 331,08 SI 

- Linyola Agropecuària i Secció de crèdit SCCL: Subministrament carburant vehicles municipals 683,53  

- Kuroba-Quatre SL: Detalls florals varis 425,19 SI 

- Corporación Alimentaria Guissona SA: Material per a serveis 340,00  

- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis 397,67 SI 

- J. Baró Poca: Material per a obres i serveis  221,55  

- General de Comerç Sariel SL: Material per a obres i serveis 57,75  

- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis 297,44  

- Ferreteria Reñé SLU: Material per a obres i serveis 123,04  

- Espina Maquinà3ria SL: Material per a obres i serveis 93,07  

- R. Amoros Camarasa: Material per a obres i serveis 125,99  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 18,37  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,91  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,82  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 3,62  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 8,26  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 13,40  

- Comercial Global Payments: Servei TPV virtual 24,00  

- BBVA: Despeses bancàries 60,00  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 10,55  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 8,95  

- Sociedad Estatal de Correos t Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 14,10  

- I. Carles Aguilà: Servei coordinació brigada mes setembre 2.583,35 SI 

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

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

- Semat Seguretat SL: Quotes control alarmes de seguretat edificis municipals 606,43  

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

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

- Despatx Simeó Miquel Advocats Associats SLP: Servei assessorament general juliol-setembre 550,55  

- S. Puig de la Bellacasa y Vandellos: Costos procurador recurs apel·lació contenciós    
  administratiu A. Planes Pla 

 
209,45 

 

- Eurofins Agroambiental SA: Control analítica aigua xarxa i piscines municipals 412,56  

- M. Sassi Diaz: Servei psicologia mes setembre 629,00  

- A.E.M. Belles Arts Teatre: Representació teatral dia 9 octubre 800,00  

- J. Pedrals Urdàniz: Recital a biblioteca dia 23 setembre 300,00  

- G. Orobitg Pascual: Batukada per bicicletada AFA CEIP El Sitjar 847,00  

- Representacions Artístiques Subiros sl: Representació teatral dia 10 de setembre 6.776,00        SI 

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

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

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

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

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici CEIP El Sitjar Casal estiu 68,05  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja sala 1 d’octubre i biblioteca 59,54  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja per substitucions (consultori, pavelló, biblioteca, vestuaris  
  camp de futbol) mes setembre 

2.156,33  
SI 

- Jarditec Servei SL: Treballs de jardineria 788,14  

- Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa: Treballs de jardineria  363,00  

- Fusteria Heribert SLU: Treballs de fusteria  204,61  

- Indros Linyola SL: Treballs a les piscines municipals 606,56  

- Indros Linyola SL: Il·luminació C/ Isaac Albéniz 7.065,72 SI 

- J.A. La Noguera 57 SLU: Reforma i millora a les trinxeres de la costera 3.488,17  

- Jarditec Serveis SL: Millora enjardinament piscines  34.880,53 SI 

 
Total 

  
183.728,96 

 

 

Atès que el pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola es va aprovar inicialment pel ple 
de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària de data 22 de desembre de 2021 i definitivament 
per decret d’alcaldia núm. 9 de 25 de gener de 2022.   
 
 
 



Atès que el pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola es va modificar mitjançant 
l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits del pressupost, que es va aprovar inicialment pel ple de 
l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2022 i definitivament per decret 
d’alcaldia núm. 82 de 6 de setembre de 2022. 
 
Atès que 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: 
 
- E. Llauet Giné: Retribució per dedicació parcial per càrrec de regidora mes setembre 2022 (606,09 

€): 
 

Es fa constar que en l’expedient per a la modificació de la determinació de les remuneracions 
econòmiques dels membres de la corporació municipal de Linyola es va emetre un informe de 
secretaria intervenció (B-8 de data 23 de març de 2022) el qual conclou que: 

 
En relació expedient administratiu per a la modificació de les remuneracions econòmiques dels membres de la corporació municipal de 
Linyola cal concloure que:  
- Es compleix l’establert a la normativa legal per a que els membres de les corporacions locals que exerceixen el seu càrrec amb dedicació 

exclusiva i parcial puguin cobrar les remuneracions econòmiques, si es segueix el procediment establert per a la seva aprovació. 
- L’expedient s’haurà de tramitar d’acord amb la legislació establerta als fonaments jurídics anteriors. 
- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària: 

- Per un crèdit definitiu de 57.000 € a l’aplicació pressupostària 2022/1/912/10000/01 (Retribucions bàsiques òrgans de govern) per a 
les despeses de les retribucions bàsiques del òrgans de govern, que són les relatives a les: 

- Retribucions per dedicació exclusiva 
- Retribucions per dedicació parcial  
- Assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació municipal 

En la data d’emissió d’aquest informe, i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a l’esmentada aplicació pressupostària 
consta un crèdit disponible de 47.580,03 €.  

- Per un crèdit definitiu de 4.000 € a l’aplicació pressupostària 2022/1/912/10001/01 (Altres remuneracions òrgans de govern) per a les 
despeses de les altres remuneracions dels òrgans de govern, que són les relatives a les: 

- Indemnitzacions per despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec 
En la data d’emissió d’aquest informe, i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a l’esmentada aplicació 
pressupostària consta un crèdit disponible de 3.367,67 €.  

- Per un crèdit definitiu de 10.000 € a l’aplicació pressupostària 2022/1/912/16000/01 (Seguretat social òrgans de govern) per a les 

despeses de la seguretat social del òrgans de govern de l’ajuntament de Linyola, que són les relatives a les: 
- Quotes empresarials dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial. 

En la data d’emissió d’aquest informe, i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a l’esmentada aplicació 
pressupostària consta un crèdit disponible de 8.376,41 €.  

- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta la consignació pressupostària d’acord amb les remuneracions 
econòmiques dels membres de la corporació municipal de Linyola a la data d’aprovació del pressupost però amb la modificació que es 
proposa haurà un augment de les despeses previstes i, per tant, en cas d’aprovar-se la modificació proposada, s’haurà d’aprovar una 
modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola a fi de suplementar el crèdit pressupostari de les 
aplicacions pressupostàries esmentades per l’import de la despesa de l’any per la qual no consta crèdit suficient i adequat. 

- D’acord amb l’article 173.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, no es poden adquirir compromisos de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de 
despeses del pressupost, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que infringeixen aquesta norma.  

- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentat expedient que superin els imports dels crèdits 

disponibles existents a les esmentades aplicacions pressupostàries, i es formula reparament de legalitat dels mateixos. 
 
 
 
 
 
 



- Nòmines dels treballadors de l’ajuntament de Linyola mes setembre 2022 (26.392,56 €): 
 

- En relació a l’expedient per a la contractació amb caràcter d’urgència de personal laboral 
temporal a temps parcial de 2 llocs de treball de manteniment de les piscines municipals de 
Linyola durant l’estiu de 2022: 
Es fa constar que en relació a aquest expedient es va emetre un informe de secretaria 
intervenció (B-18 de data 20 de juny de 2022) el qual conclou que: 
 
- Els contractes de treball de personal laboral en les administracions públiques i en el seu sector públic, sigui quina en sigui la durada, 

s’han de formalitzar seguint les prescripcions i en els termes establerts en l’Estatut dels treballadors i altra normativa reguladora de 
la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions de la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, i els són 
aplicables els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i han de respectar en tot cas el que 
disposa la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en 
matèria d’incompatibilitats. 

- Els òrgans competents en matèria de personal de l’entitat local són els responsables del compliment de l’esmentada normativa i han 
de vetllar per evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació del personal laboral temporal i, en el cas, d’actuacions irregulars 
donaran lloc a l’exigència de responsabilitats. 

- La contractació de personal durant l’any 2022 està condicionada a les limitacions indicades a l’article 20 (Oferta de Empleo Público, 
contratos y nombramientos temporales del personal del sector público) de la Ley 22/2021, de 28 de desembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022. 

- La tramitació de l’expedient per a la contractació de personal està establerta legalment i s’ha de tramitar d’acord amb l’indicat a 
l’esmentada normativa.  

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 

- El procediment excepcional de selecció per a casos de màxima urgència previst a l’article 94.1 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, i l’article 291. 1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ha esdevingut inaplicable des de l'entrada en vigor del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que exigeix 
per a l'accés a l'ocupació pública processos de selecció en els quals es garanteixin els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. 

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 

- L’òrgan competent per al nomenament de personal és l’alcalde de l’ajuntament de Linyola. 
- 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 “Manteniment piscina” 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 2022/1/342/13100/01 (Retribucions personal laboral temporal piscines) fins a l’import de 11.400 € per 
autoritzar les despeses de les retribucions del personal laboral temporal de les piscines municipals de Linyola. 

- A l’aplicació pressupostària 2022/1/342/16000/01 (Seguretat social personal piscines) per autoritzar les despeses de la seguretat 
social del personal de les piscines municipals de Linyola fins a l’import de 3.700 € per autoritzar les despeses de la seguretat 
social del personal de la piscines municipals de Linyola. 

 
- En relació a l’expedient per a la contractació amb caràcter d’urgència de personal laboral 

temporal a temps parcial de 3 llocs de treball de professor de l’escola de música municipal de 
Linyola per al curs escolar 2022-2023: 
Es fa constar que en relació a aquest expedient es va emetre un informe de secretaria 
intervenció (B-23 de data 29 de juliol de 2022) el qual conclou que: 

 
- Els contractes de treball de personal laboral en les administracions públiques i en el seu sector públic, sigui quina en sigui la durada, 

s’han de formalitzar seguint les prescripcions i en els termes establerts en l’Estatut dels treballadors i altra normativa reguladora de 
la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions de la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, i els són 
aplicables els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i han de respectar en tot cas el que 
disposa la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en 
matèria d’incompatibilitats. 

- Els òrgans competents en matèria de personal de l’entitat local són els responsables del compliment de l’esmentada normativa i han 
de vetllar per evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació del personal laboral temporal i, en el cas, d’actuacions irregulars 
donaran lloc a l’exigència de responsabilitats. 

- La contractació de personal durant l’any 2022 està condicionada a les limitacions indicades a l’article 20 (Oferta de Empleo Público, 
contratos y nombramientos temporales del personal del sector público) de la Ley 22/2021, de 28 de desembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022. 

- La tramitació de l’expedient per a la contractació de personal està establerta legalment i s’ha de tramitar d’acord amb l’indicat a 

l’esmentada normativa.  
- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 



- El procediment excepcional de selecció per a casos de màxima urgència previst a l’article 94.1 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, i l’article 291. 1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ha esdevingut inaplicable des de l'entrada en vigor del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que exigeix 
per a l'accés a l'ocupació pública processos de selecció en els quals es garanteixin els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. 

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 

les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 
- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 

precedents. 
- L’òrgan competent per al nomenament de personal és l’alcalde de l’ajuntament de Linyola. 
- A l’annex de personal del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta a l’apartat de personal laboral temporal 7 

llocs de treball de “Professor de música” amb les característiques descrites anteriorment. 
- Examinada la documentació sobre contractació de personal, aquests 7 llocs de treball no es troben contractats.  
- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària: 

- Fins a l’import de 8.602,94 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/334/13100/01 (Retribucions personal laboral temporal escola 
música) per autoritzar les despeses de les retribucions del personal laboral temporal de l’escola de música municipal de Linyola. 

- Fins a l’import de 3.000,76 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/334/16000/01 (Seguretat social personal escola música) per 
autoritzar les despeses de la seguretat social del personal laboral temporal de l’escola de música municipal de Linyola. 

 
- En relació a l’expedient per a la contractació amb caràcter d’urgència de personal laboral 

temporal a temps parcial de 3 llocs de treball de professor de l’escola de música municipal de 
Linyola per al curs escolar 2022-2023: 
Es fa constar que en relació a aquest expedient es va emetre un informe de secretaria 
intervenció (B-26 de data 31 d’agost de 2022) el qual conclou que: 

 
- Els contractes de treball de personal laboral en les administracions públiques i en el seu sector públic, sigui quina en sigui la durada, 

s’han de formalitzar seguint les prescripcions i en els termes establerts en l’Estatut dels treballadors i altra normativa reguladora de 
la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions de la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, i els són 
aplicables els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i han de respectar en tot cas el que 
disposa la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en 
matèria d’incompatibilitats. 

- Els òrgans competents en matèria de personal de l’entitat local són els responsables del compliment de l’esmentada normativa i han 
de vetllar per evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació del personal laboral temporal i, en el cas, d’actuacions irregulars 
donaran lloc a l’exigència de responsabilitats. 

- La contractació de personal durant l’any 2022 està condicionada a les limitacions indicades a l’article 20 (Oferta de Empleo Público, 
contratos y nombramientos temporales del personal del sector público) de la Ley 22/2021, de 28 de desembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2022. 
- La tramitació de l’expedient per a la contractació de personal està establerta legalment i s’ha de tramitar d’acord amb l’indicat a 

l’esmentada normativa.  
- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 

- El procediment excepcional de selecció per a casos de màxima urgència previst a l’article 94.1 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, i l’article 291. 1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ha esdevingut inaplicable des de l'entrada en vigor del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que exigeix 

per a l'accés a l'ocupació pública processos de selecció en els quals es garanteixin els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. 

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 

- L’òrgan competent per al nomenament de personal és l’alcalde de l’ajuntament de Linyola. 
- A l’annex de personal del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta a l’apartat de personal laboral temporal 7 

llocs de treball de “Professor de música” amb les característiques descrites anteriorment. 
- Examinada la documentació sobre contractació de personal: 

- 3 llocs de treball de “Professor de música” es troben contractats per decret d’alcaldia núm, 71 de 29 de juliol de 2022 mitjançant el 
qual es van contractar amb caràcter d’urgència personal laboral temporal a temps parcial 3 llocs de treball de professor de 
l’escola de música municipal de Linyola per al curs escolar 2022-2023, per prestar adequadament el servei de les piscines 
municipals de Linyola, amb el fi de cobrir les necessitats urgents i inaplaçables que es considerin prioritàries i per no afectar al 
funcionament dels serveis públics essencials del municipi de Linyola. 

- 4 llocs de treball de “Professor de música” no es troben contractats.  
- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària: 

- Fins a l’import de 7.587,77 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/334/13100/01 (Retribucions personal laboral temporal escola 
música) per autoritzar les despeses de les retribucions del personal laboral temporal de l’escola de música municipal de Linyola. 

- Fins a l’import de 1.954,60  €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/334/16000/01 (Seguretat social personal escola música) per 
autoritzar les despeses de la seguretat social del personal laboral temporal de l’escola de música municipal de Linyola. 

 

- En relació a l’expedient per a la contractació amb caràcter d’urgència de personal laboral 
temporal de 2 llocs de treball de tècnic en educació infantil (TEI) a la llar d’infants municipal de 
Linyola per al curs escolar 2022-2023: 



Es fa constar que en relació a aquest expedient es va emetre un informe de secretaria 
intervenció (B-25 de data 31 d’agost de 2022) el qual conclou que: 

 
- Els contractes de treball de personal laboral en les administracions públiques i en el seu sector públic, sigui quina en sigui la durada, 

s’han de formalitzar seguint les prescripcions i en els termes establerts en l’Estatut dels treballadors i altra normativa reguladora de 
la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions de la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, i els són 
aplicables els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i han de respectar en tot cas el que 
disposa la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en 
matèria d’incompatibilitats. 

- Els òrgans competents en matèria de personal de l’entitat local són els responsables del compliment de l’esmentada normativa i han 
de vetllar per evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació del personal laboral temporal i, en el cas, d’actuacions irregulars 
donaran lloc a l’exigència de responsabilitats. 

- La contractació de personal durant l’any 2022 està condicionada a les limitacions indicades a l’article 20 (Oferta de Empleo Público, 

contratos y nombramientos temporales del personal del sector público) de la Ley 22/2021, de 28 de desembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022. 

- La tramitació de l’expedient per a la contractació de personal està establerta legalment i s’ha de tramitar d’acord amb l’indicat a 
l’esmentada normativa.  

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 

- El procediment excepcional de selecció per a casos de màxima urgència previst a l’article 94.1 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, i l’article 291. 1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ha esdevingut inaplicable des de l'entrada en vigor del Reial 

Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que exigeix 
per a l'accés a l'ocupació pública processos de selecció en els quals es garanteixin els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. 

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 

- L’òrgan competent per al nomenament de personal és l’alcalde de l’ajuntament de Linyola. 
- 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 “Tècnic en educació infantil” 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: 

- Fins a l’import de 18.276,21 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/323/13100/01 (Retribucions personal laboral temporal llar 
infants) per autoritzar les despeses de les retribucions del personal laboral temporal de la llar d’infants municipal de Linyola. 

- Fins a l’import de 10.440,94 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/323/16000/01 (Seguretat social personal llar infants) per 
autoritzar les despeses de la seguretat social del personal laboral temporal de la llar d’infants municipal de Linyola. 

 
- Regidors ajuntament: Assistències òrgans col·legiats mesos agost-setembre 2022: 2.376,30 €: 
 

Es fa constar que en l’expedient per a la determinació de les remuneracions econòmiques dels 
membres de la corporació municipal de Linyola es va emetre un informe de secretaria intervenció 
data 12 de juliol de 2019, el qual conclou que: 

 
En relació a la proposta d’alcaldia de data 11 de juliol de 2019 sobre la determinació de les remuneracions econòmiques 
dels membres de la corporació municipal de Linyola cal concloure que:  
Primer.- Es remet al 1er. informe de secretaria intervenció de l’ajuntament de Linyola emès en data 11 de juliol de 2019 
sobre l’expedient per a la determinació de les remuneracions econòmiques dels membres de la corporació municipal de 
Linyola. 
Segon.- Estudi de la proposta d’alcaldia de data 11 de juliol de 2019 sobre la determinació de les remuneracions 
econòmiques dels membres de la corporació municipal de Linyola: 
a) En relació a la segona proposta d’acord: 
“ Segon.- Determinar les següents remuneracions econòmiques dels membres de la corporació municipal de Linyola: 

- No s’estableix cap càrrec amb dedicació exclusiva  
- S’estableix el següent càrrec amb dedicació parcial: 

- Alcalde: Alex Mases Xifré. 
- Dedicació. 75 % 
- Règim de dedicació mínima per a l’exercici del càrrec: 30 hores setmanals, en horari flexible.  
- Import: 2.100 € bruts mensuals 
- Nombre de pagues: 14  (Dotze corresponents a les mensualitats de l’any i dos corresponents a les 

mensualitats de juny i desembre). 
- Alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la corporació local el pagament de les quotes 

empresarials. 
- Els membres de la corporació local de Linyola que no percebin retribució amb dedicació exclusiva ni parcial 

percebran les següents assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
corporació municipal de que formin part: 
- Sessió del ple: 90 € 
- Sessió de la junta de govern local: 120 € 
- Sessió de la comissió especial de comptes: 90 € 



D’acord amb la composició establerta legalment i els nomenaments realitzats per l’alcalde, els regidors que formen 
part dels òrgans col·legiats de la corporació municipals són els següents: 
1. Ple:   

- Annabel Caba Cos 
- Albert Batlle Mas 
- Susana Caminal Brosel 
- Àlvar Farré Maduell 
- Mª Eva Llauet Giné 
- Meritxell Rodes Cirera 
- Joan Carles Civit Mas 
- Josep Capdevila Piñol 
- Mª Dolors Caumons Sangrà 
- Jordi Perera Vallés 

2. Junta de govern local: 
- Annabel Caba Cos 
- Albert Batlle Mas 
- Susana Caminal Brosel 

3. Comissió Especial de Comptes: 
- Annabel Caba Cos 
- Albert Batlle Mas 
- Susana Caminal Brosel 
- Joan Carles Civit Mas 
- Josep Capdevila Piñol 

Així mateix, percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions de la junta de govern local els 
següents regidors que participen com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local, 
d’acord amb l’establert al decret d’alcaldia núm. 83 de data 5 de juliol de 2019 de Nomenament dels membres i 
atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola: 

- Àlvar Farré Maduell 
- Mª Eva Llauet Giné 
- Meritxell Rodes Cirera 

- Els membres de la corporació municipal de Linyola percebran les següents indemnitzacions per despeses 
efectives, ocasionades en l’exercici del seu càrrec, i sempre que estiguin degudament autoritzades i es justifiquen 
documentalment: 
- Despeses per desplaçament en vehicle propi fora del terme municipal: 0,35 € per quilòmetre. 
- Despeses per custòdia de vehicle propi: Degudament autoritzades i justificades documentalment. 
- Despeses per manutenció: Degudament autoritzades i justificades documentalment. 
- Despeses per allotjament: Degudament autoritzades i justificades documentalment. 
- Altres despeses efectives ocasionades en l’exercici del càrrec de regidor: degudament autoritzades i 

justificades documentalment. ” 
En relació a la determinació de que: 
“Així mateix, percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions de la junta de govern local els següents 
regidors que participen com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local, d’acord amb l’establert 
al decret d’alcaldia núm. 83 de data 5 de juliol de 2019 de Nomenament dels membres i atribucions de la junta de govern 
local de l’ajuntament de Linyola: 
- Àlvar Farré Maduell 
- Mª Eva Llauet Giné 
- Meritxell Rodes Cirera ” 
Secretaria intervenció informa que: 
La junta de govern local és un òrgan col·legiat de la corporació municipal de Linyola i per decret d’alcaldia núm. 83 de 5 de 
juliol de 2019 (Nomenament dels membres i les atribucions de la junta de govern local de Linyola) es va decretar, entre 
d’altres, el següent:  
“ Primer.- Nomenament dels membres de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola estarà integrarà pels següents membres: 
- Alcalde: Alex Mases Xifré 
- 3 regidors (Equivalents al terç del nombre legal de membres de la Corporació municipal:11) i que seran els següents: 

- Annabel Caba Cos 
- Albert Batlle Mas  
- Susana Caminal Brosel 

Així mateix, podran participar com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local els següents 
regidors: 

- Alvar Farré Maduell  
- Mª Eva Llauet Giné 
- Meritxell Rodés Cirera ” 

  Els regidors que no formen part dels òrgans col·legiats de la corporació municipal no poden percebre les assistències per 
la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació municipal. 
Els següents regidors no formen part de la junta de govern local (òrgan col·legiat de la corporació municipal de Linyola: 
- Àlvar Farré Maduell 
- Mª Eva Llauet Giné 
- Meritxell Rodes Cirera 

Per tant, es formula reparament de legalitat de qualsevol acord, resolució i acte administratiu que acordi l’ajuntament de 
Linyola en relació a la percepció de les assistències per la concurrència efectiva a les sessions de la junta de govern local 
per part dels següents regidors: 
- Àlvar Farré Maduell 
- Mª Eva Llauet Giné 
- Meritxell Rodes Cirera 

 



b) En relació a la quarta proposta d’acord: 
“ Quart.- Autoritzar la despesa de les remuneracions econòmiques dels membres de la corporació municipal de Linyola a 
càrrec de: 

- L’aplicació pressupostària 2019/1/912/10000/01 (Retribucions bàsiques òrgans de govern) del pressupost de 
l’exercici 2019 de l’ajuntament de Linyola. 

- L’aplicació pressupostària 2019/1/912/10001/01 (Altres remuneracions òrgans de govern) del pressupost de l’exercici 
2019 de l’ajuntament de Linyola. 

Autoritzar la despesa de les quotes empresarials del règim corresponent de la seguretat social del càrrec amb dedicació 
parcial a càrrec de l’aplicació pressupostària 2019/1/912/16000/01 (Seguretat social òrgans de govern) el pressupost de 
l’exercici 2019 de l’ajuntament de Linyola. 
Disposar que als pressupostos anuals de l’ajuntament de Linyola, fins a la data de validesa d’aquest acord, es consignin els 
crèdits pressupostaris necessaris per assumir les obligacions econòmiques derivades d’aquest acord.” 
Secretaria intervenció informa que 
El pressupost de l’exercici 2019 de l’ajuntament de Linyola es va aprovar inicialment pel ple de l’ajuntament de Linyola en 
sessió extraordinària de data 18 de desembre de 2018 i definitivament per decret d’alcaldia núm. 7 de 23 de gener de 
2019. 
Al pressupost de l’exercici 2019 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària per un crèdit definitiu de 
54.000 € a l’aplicació pressupostària 2019/1/912/10000/01 (Retribucions bàsiques òrgans de govern) per a les despeses de 
les de les retribucions bàsiques òrgans de govern. En la data d’emissió d’aquest informe (11 de juliol de 2019), i d’acord 
amb el document comptable que s’annexa, a l’esmentada aplicació pressupostària consta un crèdit disponible de 
29.639,34€.  
Al pressupost de l’exercici 2019 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària per un crèdit definitiu de 
3.000 € a l’aplicació pressupostària 2019/1/912/10001/01 (Altres remuneracions òrgans de govern) per a les despeses de 
les altres remuneracions dels òrgans de govern. En la data d’emissió d’aquest informe (11 de juliol de 2019), i d’acord amb 
el document comptable que s’annexa, a l’esmentada aplicació pressupostària consta un crèdit disponible de 1.144,81 €.  
Al pressupost de l’exercici 2019 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària per un crèdit definitiu de 
10.000 € a l’aplicació pressupostària 2019/1/912/16000/01 (Seguretat social òrgans de govern) per a les despeses de la 
seguretat social del òrgans de govern de l’ajuntament de Linyola.  
En la data d’emissió d’aquest informe (11 de juliol de 2019), i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a 
l’esmentada aplicació pressupostària consta un crèdit disponible de 5.166,49 €.  
Es formula reparament de legalitat de qualsevol acord, resolució i acte administratiu que acordi l’ajuntament de Linyola en 
relació a les remuneracions econòmiques del membres de la corporació municipal de Linyola que superin els següents 
imports dels crèdits disponibles del pressupost de l’exercici 2019 de l’ajuntament de Linyola: 
- Aplicació pressupostària 2019/1/912/10000/01 (Retribucions bàsiques òrgans de govern): Crèdit disponible de 

29.639,34 €.  
- Aplicació pressupostària 2019/1/912/10001/01 (Altres remuneracions òrgans de govern): Crèdit disponible de 

1.144,81€. 
- Aplicació pressupostària 2019/1/912/16000/01 (Seguretat social òrgans de govern): Crèdit disponible de 5.166,49€.  

 

- Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció (Número A-15) de data 10 
d’octubre 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 

 
Linyola Agropecuaria i Secció Crèdit SCCL 
 

 
2022- 
09-369 

 
30/9/2022 

 
331,08 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/450/21000/01: 

Infraestructures vies urbanes 

 
Kuroba-Quatre SL 
 

 
34/2022 

 
30/9/2022 

 
425,19 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/450/21000/01: 

Infraestructures vies urbanes 

 
Pons Mayoral SL 
 

 
MO1908 

 
30/9/2022 

 
397,67 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/450/21000/01: 

Infraestructures vies urbanes 

 
I. Carles Aguilà  
 

 
2200011 

 
30/9/2022 

 
2.583,35 € 

Inexistència crèdit pressupostari 
Despesa: Serveis de coordinació de la brigada  

de l’ajuntament  de Linyola 

 
Representacions Artístiques Subiros 
 

 
22293 

 
12/2022 

 
6.776 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/338/22699/01: 

Festes populars 

 
Serveis LIC 1999 SLU 
 

 
0028580- 

S11 

 
30/9/2022 

 
2.156,33 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/312/21200/01: 

Manteniment edifici consultori mèdic 
Aplicació pressupostària: 2022/1/342/21200/01: 

Manteniment edificis esportius 

 
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. 

 
- Factura núm. 481 de data 30 de setembre de 2022 presentada per Indros Linyola SL pel 

concepte “Il·luminació carrer Issac Albeniz” per un import de 7.065,72 €: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-34) de data 10 d’octubre de 2022, el qual conclou que: 

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

administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de 
novembre, de contratos del sector público, i les seves disposicions de desenvolupament, supletòriament s’aplicaran les restants 
normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.  

- En vista a l’import de la factura, no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentada obra i, per tant, 
d’acord amb l’article 215 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola en relació a l’obra ja que són nuls de 
ple dret perquè s’han dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert. En conseqüència: 

- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada factura. 
- Es formula reparo de legalitat: 

- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de la factura. 
- Del pagament de la factura. 

- Els expedients de contractació per part de l’entitat local podran ser aprovats si es tramiten d’acord amb la legislació establerta a la 
normativa reguladora en relació a les prohibicions de contractar amb el sector públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del 
parentiu. 

- Com l’import de la factura és de 7.065,72 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/165/61900/02 (Millores xarxa enllumenat públic) del 
pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la 
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

 
- Factura núm. 112734 de data 30 d’agost de 2022 presentada per Jarditec Serveis SL pel 

concepte “Millora enjardinament piscines” per un import de 34.880,63 €: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-33) de data 10 d’octubre de 2022, el qual conclou que: 

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

administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de 
novembre, de contratos del sector público, i les seves disposicions de desenvolupament, supletòriament s’aplicaran les restants 
normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.  

- En vista a l’import de la factura, no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentada obra i, per tant, 
d’acord amb l’article 215 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola en relació a l’obra ja que són nuls de 
ple dret perquè s’han dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert. En conseqüència: 

- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada factura. 
- Es formula reparo de legalitat: 

- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de la factura. 
- Del pagament de la factura. 

- Els expedients de contractació per part de l’entitat local podran ser aprovats si es tramiten d’acord amb la legislació establerta a la 
normativa reguladora en relació a les prohibicions de contractar amb el sector públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del 
parentiu. 

- Com l’import de la factura és de 34.880,63 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/342/61900/01 (Millores complex esportiu) del 
pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la 
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

 
Vist l’establert per a l’execució del pressupost de despeses als articles 183 a 189 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i als articles 52 a 78 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per qual es 
desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions 
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia 
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) la 
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’aprovació de l’autorització, 
disposició o compromís, reconeixement i liquidació, ordenació del pagament de les obligacions i 
despeses en els límits de la seva competència i per a l’aprovació de les factures i despeses.  
 
 



La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a 
la sessió, acorda l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Justificar de manera motivada la necessitat dels contractes d’obres, serveis i 
subministraments que es corresponen a les factures relacionades anteriorment ja que la seva 
realització és indispensable per un correcte funcionament dels serveis municipals. Informar que no 
s’ha alterat l’objecte dels contractes d’obres, serveis i subministraments que es corresponen a les 
factures relacionades anteriorment amb el fi d’evitar l’aplicació de les quanties indicades per als 
contractes menors. 
 
Segon.-  Aprovar les factures i despeses relacionades anteriorment. 
 
Tercer.- Donar conformitat i aprovar l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació 
de l’obligació, i l’ordenació del pagament de les factures i despeses relacionades anteriorment. 
 
Quart.- Aplicar les factures i despeses relacionades anteriorment a les aplicacions pressupostàries 
del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola que s’indiquen a cada factura o despesa. 
 
 
 
3.- APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES 

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

Expedient número: 133/2022 Promotor: Serarsan SLU 

Emplaçament de l’obra: Polígon 24 – Parcel·la 5 
Descripció de l’obra: Projecte tècnic instal·lació de generació elèctrica aïllada de 24 KWN amb 
solar fotovoltaica de 18,69 KWH de bateries i suport de grup electrogen 
Pressupost: 16.351,20 € 

 

Expedient número: 133/2022 Promotor: E-Distribucion Redes Digitales 

Emplaçament de l’obra: C/ F 
Descripció de l’obra: Estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou subministrament 

Pressupost: 6.780,27 € 

   

Expedient número: 135/2022 Promotor: Nerea Mas Queralt 

Emplaçament de l’obra: C/ Ronda Sant Pau, 80 
Descripció de l’obra: Enrajolar dues terrasses i canviar banyera per plat de dutxa 

Pressupost: 2.175,25 € 

 

Expedient número: 136/2022 Promotor: Josep Mir Bauló 

Emplaçament de l’obra: C/ Ramon Formiguera, 65 
Descripció de l’obra: Repassar i reparar façana de magatzem i arranjament de coberta 

Pressupost: Façana 550 € - Coberta 550 € 

 

Expedient número: 138/2022 Promotor: Calixto Suarez Picapiedra 

Emplaçament de l’obra: C/ Clot de la Llacuna, 28 
Descripció de l’obra: Tirar un envà cuina i col·locar paviment nou 

Pressupost: 790,31 € 

 

Expedient número: 139/2022 Promotor: Antonia Pedros Perez 

Emplaçament de l’obra: C/ Major, 30 
Descripció de l’obra: Repàs de teulada 

Pressupost: 450 € 

 
 
 
 



Expedient número: 141/2022 Promotor: Montserrat Martí Solé 

Emplaçament de l’obra: C/ Cervantes, 3 
Descripció de l’obra: Sanejar i pintar la façana 

Pressupost: 600 €  

 

Expedient número: 142/2022 Promotor: Víctor Gamero Gazquez 

Emplaçament de l’obra: Camí de Vallverd, 7 
Descripció de l’obra: Enrajolar terra 

Pressupost: 2.300 € 

 

Expedient número: 143/2022 Promotor: Ramon Roig Trepat 

Emplaçament de l’obra: C/ Lleida, 9 
Descripció de l’obra: Canviar teulada per Sandwich i pintar façana 

Pressupost: Teulada: 3.500 €  - Façana: 2.500 € 

 
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.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE A GERMANS ESCRIBÀ 
SCP PER AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A L’AMPLIACIÓ I LEGALITZACIÓ 
D’EDIFICACIONS EXISTENTS D’UNA EXPLOTACIÓ BOVINA EMPLAÇADA AL POLÍGON 19 
PARCEL.LA 64 DEL TERME MUNICIPAL DE LINYOLA (EXPEDIENT LLICÈNCIA OBRES NÚM. 
46/2020) 
 
Atès que Germans Escribà SCP ha presentat davant l’ajuntament de Linyola una sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl no urbanitzable per al projecte bàsic i d’execució per a l’ampliació i legalització 
d’edificacions existents d’una explotació bovina emplaçada al polígon 19 parcel·la 64 del terme 
municipal de Linyola (Expedient llicència obres núm. 46/2020). 
 
Atès que l’esmentada sol·licitud resta subjecta al règim d’ús del sòl no urbanitzable per a projectes 
que comportin l’ampliació d’activitats ramaderes i, per tant, al procediment aplicable a aquest tipus de 
projectes establert als articles 49.2 i 3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, i als articles 59 i 13.4 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.   
 
Atès que per providència d’alcaldia de data 22 d’abril de 2020 es va incoar l’expedient administratiu 
de llicència d’obres en sòl no urbanitzable i s’ha tramitat d’acord amb el procediment establert a la 
normativa mencionada per als projectes que comportin l’ampliació d’activitats ramaderes: 
  

- L’expedient ha estat sotmès a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant edicte 
publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica de l’administració municipal 
competent (Pàgina WEB Ajuntament de Linyola)  i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, a fi que es 
poguessin presentar les reclamacions i/o al·legacions que es creguessin oportunes, sense que 
s’hagi formulat cap reclamació i/o al·legació a l’expedient. 

- El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va 
emetre en data abril de 2022 el següent informe en matèria de distàncies: 

 
“ D’acord amb la documentació presentada (Projecte bàsic i d’execució per ampliació i legalització d’edificis 
existents d’una explotació bovina de data abril de 2020, visat: 2020/440315, Certificació tècnica d’explotació 
bovina d’engreix de maig de 2021 i Informe tècnic municipal del Consell Comarcal del Pla d’Urgell de 
17/09/2021) s’analitza la viabilitat o no de l’ampliació de la capacitat d’aquesta explotació bovina, d’acord 
amb el que disposa el Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes.  
Una vegada consultada la nostra base dades no ens consta cap explotació bovina i/o ovina/caprina 
intensiva activa e inactiva que pugui impedir la seva ampliació.  
En cas que tant l’ajuntament com el projectista considerin que es compleixen les condicions d’ubicació, 
l’informe serà favorable amb les següents condicions:  

- L’explotació s’ha de situar en una àrea delimitada, neta de vegetació i aïllada de l’exterior i que permeti 
un control eficaç d’entrades i sortides mitjançant un tancat perimetral que garanteixi el compliment de 
les normes de bioseguretat.  

- L’explotació ha de disposar d’un espai amb capacitat suficient o d’altres mitjans adequats per a 
l’aïllament i separació dels animals malalts o sospitosos d’estar malalts.  

- Les instal·lacions hauran de garantir el manteniment d’un adequat nivell higiènic i sanitari de 
l’explotació i els materials utilitzats en la seva construcció permetran la correcta realització de les 
pràctiques de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització i en cas necessari desparasitació.  

- L’explotació ha de disposar i aplicar un programa higiènic-sanitari contra les malalties de les espècies 
subjectes a control oficial, supervisat pel veterinari/ària responsable de l’explotació, tal com indica el 
Decret 40/2014.  

- L’explotació ha de disposar d’un sistema que asseguri la correcta aplicació del producte desinfectant a 
les rodes dels vehicles als accessos de l’explotació.  

- L’explotació ha de disposar d’una zona per tal que el personal i les visites es puguin canviar de roba i 
de calçat. Ha de disposar de roba i botes d’ús exclusiu per a l’explotació de fàcil neteja i desinfecció o 
d’un sol ús per a/als el/els visitant/s.  

- Un sistema de càrrega i descàrrega d’animals adequats al tipus de producció.  
- L’explotació ha de disposar de sistemes adequats de maneig .  
- Totes les dependències han de disposar d’aigua tant per cobrir les necessitats dels animals com per 

facilitar-ne la neteja.  
- Els sistemes d’emmagatzematge i gestió dels animals morts han d’estar en bones condicions de 

neteja i manteniment, disposar d’una capacitat adequada i comptar amb mitjans per garantir la 
bioseguretat i evitar la difusió de possibles malalties per vectors, així com la filtració de lixiviats al sòl.  

- Disposar de sistemes per reduir o controlar l’entrada d’animals possibles vectors de transmissió de 
malalties a les instal·lacions.  



- Les instal·lacions elèctriques han de ser segures i suficients per al correcte desenvolupament de 
l’activitat. En el cas que un tall de subministrament elèctric pugui comprometre el benestar dels 
animals, l’explotació disposarà de sistemes alternatius de subministrament.  

- Les explotacions hauran de disposar d’un magatzem o àrea destinada específicament al magatzem de 
pinsos que eviti el seu deteriorament, la contaminació per agents exògens i l’accés d’altres animals no 
desitjables.  

- Les instal·lacions per allotjar animals es dissenyaran i mantindran de manera que no presentin 
cantonades esmolades ni sortints que puguin causar ferides als animals.  

- L’aïllament, la ventilació i la calefacció dels edificis han de garantir que la circulació de l’aire, el nivell 
de pols, la temperatura, la humitat relativa de l’aire i les concentracions de gas es mantinguin dins 
d’uns límits que no siguin perjudicials per als animals.  

- Els sistemes d’emmagatzematge i/o tractament de dejeccions ramaders individuals han d’estar ubicats 
dins del recinte de l’explotació ramadera i el més a prop possible del nucli d’edificacions.  

Finalment, i tenint en compte la baixa de l’activitat ramadera de MO 3710JE que reduïa les distàncies amb 
la nau nova a ampliar i que ja només queda autoritzada l’activitat ramadera MO 3710JC per la unificació de 
les dues marques oficials, el nostre pronunciament és favorable condicionat a que es compleixi el Decret 
40/2014 així com altres normatives que li siguin d’aplicació. 
 

- El tècnic municipal ha emès els següents informes sobre l’expedient: 
 

- Informe urbanístic en relació amb la comptabilitat urbanística de data 6 de juny de 2020: 
Informe favorable en relació a la compatibilitat urbanística de l’ús sol·licitat. 
 

- Informe urbanístic de data 6 de juliol de 2020: Informe favorable per tal de procedir a la 
tramitació urbanística pertinent. 
 

- Informes tècnics de requeriment de documentació tècnica. 
 

- Informe urbanístic de data 19 d’agost de 2022: Informe favorable, sobre l’activitat 
esmentada als efectes urbanístics corresponents, amb les condicions establertes en aquest 
informe, concretament: 

 
Durant l’execució de les obres: 

- La nova edificació projectada, s’haurà de situar, com a mínim, a 7m de l’eix del camí. 
- Cal donar compliment a les condicions del departament d’acció climàtica, alimentació 

i agenda rural, segons l’informe emès en data 27/04/2022 per la secció de ramaderia i 
sanitat animal. 

Al finalitzar les obres: 
Un cop finalitzada la instal·lació i l’obra, caldrà presentar el certificat final d’obra, certificació 
que caldrà que estigui signada per un tècnic competent i visada pel col·legi professional 
corresponent. 

 
Vist l’informe sobre l’expedient emès per secretaria intervenció en data 10 d’octubre de 2022 en el 
qual s’indica que: 
 
“ A)  En relació a l’aspecte urbanístic de l’expedient 
 
S’informa favorablement la llicència obres en sòl no urbanitzable condicionada a: 
 
1. Les obres s’hauran d’executar d’acord amb la documentació tècnica presentada i la normativa legal aplicable. 
 
2. L’establert a informe favorable sobre l’expedient emès pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya va emetre en data abril de 2022 en el qual s’indiquen les següents condicions: 

 

- L’explotació s’ha de situar en una àrea delimitada, neta de vegetació i aïllada de l’exterior i que permeti un control 
eficaç d’entrades i sortides mitjançant un tancat perimetral que garanteixi el compliment de les normes de 
bioseguretat.  

- L’explotació ha de disposar d’un espai amb capacitat suficient o d’altres mitjans adequats per a l’aïllament i 
separació dels animals malalts o sospitosos d’estar malalts.  

- Les instal·lacions hauran de garantir el manteniment d’un adequat nivell higiènic i sanitari de l’explotació i els 
materials utilitzats en la seva construcció permetran la correcta realització de les pràctiques de neteja, desinfecció, 
desinsectació i desratització i en cas necessari desparasitació.  

- L’explotació ha de disposar i aplicar un programa higiènic-sanitari contra les malalties de les espècies subjectes a 
control oficial, supervisat pel veterinari/ària responsable de l’explotació, tal com indica el Decret 40/2014.  

- L’explotació ha de disposar d’un sistema que asseguri la correcta aplicació del producte desinfectant a les rodes 
dels vehicles als accessos de l’explotació.  



- L’explotació ha de disposar d’una zona per tal que el personal i les visites es puguin canviar de roba i de calçat. Ha 
de disposar de roba i botes d’ús exclusiu per a l’explotació de fàcil neteja i desinfecció o d’un sol ús per a/als el/els 
visitant/s.  

- Un sistema de càrrega i descàrrega d’animals adequats al tipus de producció.  
- L’explotació ha de disposar de sistemes adequats de maneig .  
- Totes les dependències han de disposar d’aigua tant per cobrir les necessitats dels animals com per facilitar-ne la 

neteja.  
- Els sistemes d’emmagatzematge i gestió dels animals morts han d’estar en bones condicions de neteja i 

manteniment, disposar d’una capacitat adequada i comptar amb mitjans per garantir la bioseguretat i evitar la 
difusió de possibles malalties per vectors, així com la filtració de lixiviats al sòl.  

- Disposar de sistemes per reduir o controlar l’entrada d’animals possibles vectors de transmissió de malalties a les 
instal·lacions.  

- Les instal·lacions elèctriques han de ser segures i suficients per al correcte desenvolupament de l’activitat. En el 
cas que un tall de subministrament elèctric pugui comprometre el benestar dels animals, l’explotació disposarà de 
sistemes alternatius de subministrament.  

- Les explotacions hauran de disposar d’un magatzem o àrea destinada específicament al magatzem de pinsos que 
eviti el seu deteriorament, la contaminació per agents exògens i l’accés d’altres animals no desitjables.  

- Les instal·lacions per allotjar animals es dissenyaran i mantindran de manera que no presentin cantonades 
esmolades ni sortints que puguin causar ferides als animals.  

- L’aïllament, la ventilació i la calefacció dels edificis han de garantir que la circulació de l’aire, el nivell de pols, la 
temperatura, la humitat relativa de l’aire i les concentracions de gas es mantinguin dins d’uns límits que no siguin 
perjudicials per als animals.  

- Els sistemes d’emmagatzematge i/o tractament de dejeccions ramaders individuals han d’estar ubicats dins del 
recinte de l’explotació ramadera i el més a prop possible del nucli d’edificacions.  

Finalment, i tenint en compte la baixa de l’activitat ramadera de MO 3710JE que reduïa les distàncies amb la nau nova 
a ampliar i que ja només queda autoritzada l’activitat ramadera MO 3710JC per la unificació de les dues marques 
oficials, el nostre pronunciament és favorable condicionat a que es compleixi el Decret 40/2014 així com altres 
normatives que li siguin d’aplicació. 

 
3. L’establert a l’informe urbanístic del tècnic municipal de data 19 d’agost de 2022 en el qual s’indiquen les següents 
condicions: 

Durant l’execució de les obres: 
- La nova edificació projectada, s’haurà de situar, com a mínim, a 7m de l’eix del camí. 
- Cal donar compliment a les condicions del departament d’acció climàtica, alimentació i agenda rural, segons 

l’informe emès en data 27/04/2022 per la secció de ramaderia i sanitat animal. 
Al finalitzar les obres: 

Un cop finalitzada la instal·lació i l’obra, caldrà presentar el certificat final d’obra, certificació que caldrà que estigui 
signada per un tècnic competent i visada pel col·legi professional corresponent. 

 
B) En relació a l’activitat que es desenvolupa 
 
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. 
Germans Escribà SCP ha presentat davant l’ajuntament de Linyola, mitjançant la preceptiva comunicació prèvia, una sol·licitud 
per al projecte bàsic i d’execució per a l’ampliació i legalització d’edificacions existents d’una explotació bovina (Ampliació de la 
capacitat productiva de 100 vedells d’engreix a 300 vedells d’engreix) emplaçada al polígon 19 parcel·la 64 del terme municipal 
de Linyola. 
 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)  

Com l’ampliació de l’explotació ramadera bovina serà per a una capacitat productiva de fins a 300 vedells d’engreix estarà 
sotmesa al règim de comunicació ambiental, regulat a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, i, per tant, s’ha de tramitar la preceptiva llicència urbanística prèviament a la tramitació de l’expedient de 
comunicació ambiental. 
Acabada l’execució de l’obra s’haurà de tramitar l’expedient del règim de comunicació ambiental establert a la Llei 20/2009, de 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

C) En relació a la competència per a l’atorgament de llicències d’obres  
 
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 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.  
Per tant, l’atribució per a l’aprovació de les llicències correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola.” 

 
 
 



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 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.  
 
L’alcaldia proposa a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Atorgar llicència d’obres en sòl no urbanitzable a Germans Escribà SCP per al projecte bàsic 
i d’execució per a l’ampliació i legalització d’edificacions existents d’una explotació bovina emplaçada 
al polígon 19 parcel·la 64 del terme municipal de Linyola (Expedient llicència obres núm. 46/2020). 
 

Segon.- La llicència d’obres en sòl no urbanitzable s’atorga condicionada a: 
 

1. Les obres s’hauran d’executar d’acord amb la documentació tècnica presentada i la normativa legal 
aplicable. 
 
2. L’establert a informe favorable sobre l’expedient emès pel Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va emetre en data abril de 2022 en el qual 
s’indiquen les següents condicions: 

 

- L’explotació s’ha de situar en una àrea delimitada, neta de vegetació i aïllada de l’exterior i 
que permeti un control eficaç d’entrades i sortides mitjançant un tancat perimetral que 
garanteixi el compliment de les normes de bioseguretat.  

- L’explotació ha de disposar d’un espai amb capacitat suficient o d’altres mitjans adequats 
per a l’aïllament i separació dels animals malalts o sospitosos d’estar malalts.  

- Les instal·lacions hauran de garantir el manteniment d’un adequat nivell higiènic i sanitari de 
l’explotació i els materials utilitzats en la seva construcció permetran la correcta realització 
de les pràctiques de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització i en cas necessari 
desparasitació.  

- L’explotació ha de disposar i aplicar un programa higiènic-sanitari contra les malalties de les 
espècies subjectes a control oficial, supervisat pel veterinari/ària responsable de l’explotació, 
tal com indica el Decret 40/2014.  

- L’explotació ha de disposar d’un sistema que asseguri la correcta aplicació del producte 
desinfectant a les rodes dels vehicles als accessos de l’explotació.  

- L’explotació ha de disposar d’una zona per tal que el personal i les visites es puguin canviar 
de roba i de calçat. Ha de disposar de roba i botes d’ús exclusiu per a l’explotació de fàcil 
neteja i desinfecció o d’un sol ús per a/als el/els visitant/s.  

- Un sistema de càrrega i descàrrega d’animals adequats al tipus de producció.  
- L’explotació ha de disposar de sistemes adequats de maneig .  
- Totes les dependències han de disposar d’aigua tant per cobrir les necessitats dels animals 

com per facilitar-ne la neteja.  
- Els sistemes d’emmagatzematge i gestió dels animals morts han d’estar en bones 

condicions de neteja i manteniment, disposar d’una capacitat adequada i comptar amb 
mitjans per garantir la bioseguretat i evitar la difusió de possibles malalties per vectors, així 
com la filtració de lixiviats al sòl.  

- Disposar de sistemes per reduir o controlar l’entrada d’animals possibles vectors de 
transmissió de malalties a les instal·lacions.  

- Les instal·lacions elèctriques han de ser segures i suficients per al correcte 
desenvolupament de l’activitat. En el cas que un tall de subministrament elèctric pugui 
comprometre el benestar dels animals, l’explotació disposarà de sistemes alternatius de 
subministrament.  

- Les explotacions hauran de disposar d’un magatzem o àrea destinada específicament al 
magatzem de pinsos que eviti el seu deteriorament, la contaminació per agents exògens i 
l’accés d’altres animals no desitjables.  

- Les instal·lacions per allotjar animals es dissenyaran i mantindran de manera que no 
presentin cantonades esmolades ni sortints que puguin causar ferides als animals.  



- L’aïllament, la ventilació i la calefacció dels edificis han de garantir que la circulació de l’aire, 
el nivell de pols, la temperatura, la humitat relativa de l’aire i les concentracions de gas es 
mantinguin dins d’uns límits que no siguin perjudicials per als animals.  

- Els sistemes d’emmagatzematge i/o tractament de dejeccions ramaders individuals han 
d’estar ubicats dins del recinte de l’explotació ramadera i el més a prop possible del nucli 
d’edificacions.  

Finalment, i tenint en compte la baixa de l’activitat ramadera de MO 3710JE que reduïa les 
distàncies amb la nau nova a ampliar i que ja només queda autoritzada l’activitat ramadera MO 
3710JC per la unificació de les dues marques oficials, el nostre pronunciament és favorable 
condicionat a que es compleixi el Decret 40/2014 així com altres normatives que li siguin 
d’aplicació. 

 

3. L’establert a l’informe urbanístic del tècnic municipal de data 19 d’agost de 2022 en el qual 
s’indiquen les següents condicions: 
 

Durant l’execució de les obres: 
- La nova edificació projectada, s’haurà de situar, com a mínim, a 7m de l’eix del camí. 
- Cal donar compliment a les condicions del departament d’acció climàtica, alimentació 

i agenda rural, segons l’informe emès en data 27/04/2022 per la secció de ramaderia i 
sanitat animal. 

Al finalitzar les obres: 
Un cop finalitzada la instal·lació i l’obra, caldrà presentar el certificat final d’obra, certificació 
que caldrà que estigui signada per un tècnic competent i visada pel col·legi professional 
corresponent. 

 
4. En relació a l’activitat que es desenvolupa: 
 
Com l’ampliació de l’explotació ramadera bovina serà per a una capacitat productiva de fins a 300 
vedells d’engreix estarà sotmesa al règim de comunicació ambiental, regulat a la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i, per tant, s’ha de tramitar la 
preceptiva llicència urbanística prèviament a la tramitació de l’expedient de comunicació ambiental. 
Acabada l’execució de l’obra s’haurà de tramitar l’expedient del règim de comunicació ambiental 
establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

Quart.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l’expedient, 
d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Cinquè.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació 
de l’expedient de llicència urbanística, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord al promotor de l’expedient als efectes legals oportuns. 
 
 
 
5.- AUTORITZACIÓ DEL CANVI DEL VEHICLE DEL SERVEI DE TAXI NÚMERO 1 DEL MUNICIPI 
DE LINYOLA 
 
Atès que la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 29 de maig de 2006 va acordar 
autoritzar la transmissió de la llicència del servei de taxi número 1 del municipi de Linyola a Jordi 
Trepat Fontanet. 
 
Atès l’escrit i la documentació presentada per Jordi Trepat Fontanet sol·licitant el canvi del vehicle de 
la llicència del servei de taxi número 1 del municipi de Linyola, Volskwagen Passat - Matrícula 1488 
KCM, amb 5 places de capacitat, pel nou vehicle Audi A6 Limousine - Matrícula 3831LNY, amb 5 
places de capacitat. 
 
 
 



Vist que l’article 20 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, estableix que els vehicles per als quals 
s’obtenen les llicències i les autoritzacions poden ésser substituïts per altres vehicles, amb 
l’autorització prèvia de l’ens que els ha concedit, sempre que el vehicle substitut sigui més nou que el 
vehicle que es pretén substituir i que es compleixen tots els requisits i les característiques que poden 
ésser exigits per a prestar els serveis.  
 
Vist que Jordi Trepat Fontanet ha presentat la següent documentació, de la qual es desprèn que es 
compleixen els requisits indicats per a la substitució dels vehicles per als quals s’obtenen les 
llicències i les autoritzacions del servei de taxi: 
 
- Permís de circulació del nou vehicle. 
- Targeta d’Inspecció tècnica del nou vehicle. 
 
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.- Autoritzar el canvi del vehicle de la llicència del servei de taxi número 1 del municipi de 
Linyola atorgada a Jordi Trepat Fontanet del vehicle, Volskwagen Passat - Matrícula 1488 KCM, amb 
5 places de capacitat, pel nou vehicle Audi A6 Limousine - Matrícula 3831LNY, amb 5 places de 
capacitat. 
 
L’autorització s’atorga: 
- Condicionada a que el titular de la llicència compleixi amb els requisits i les característiques que 

es van establir a l’acord d’aprovació de la llicència i que s’indiquen a la normativa legal aplicable. 
- Sens perjudici de la necessitat de disposar de la targeta de transport que emet l’òrgan competent 

de la Generalitat de Catalunya actualitzada segons la llicència municipal del servei de taxi 
- Salvant el dret de propietat i sense perjudicis de tercers.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes oportuns.  
 
 

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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