SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
NÚM. 2 DE 27 DE GENER 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: 2/2022
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 27 de gener de 2022
Horari: 19.30 h. a 20.00 h.
Lloc: Sala de reunions de l’edifici de l’ajuntament de Linyola

Assistents a la sessió:
Membres de la junta de govern local:
-

Àlex Mases Xifré - Alcalde
Annabel Caba Cos: Assisteix a la sessió connectada telemàticament
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:
Aprovació de l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola.
Aprovació d’acords en relació a factures i despeses.
Aprovació d’expedients de llicències d’obres.
Autorització del canvi de titularitat d’un expedient de comunicació ambiental de la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
5. Sol·licitud de connexió a la xarxa general d’aigua del municipi de Linyola.
1.
2.
3.
4.

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 13 de gener 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
- Agència Tributària: Declaració IRPF personal i professionals 4t trimestre any 2021
- Agència Tributària: Declaració IRPF arrendaments 4t trimestre any 2021
- Agència Tributària: Declaració IVA 4t trimestre any 2021
- Agència Catalana de l’Aigua: Declaració cànon de l’aigua ús abastament any 2021
- COSITAL: Inscripció 17è. seminari d’actualització jurídica any 2022
- Consorci Localret: Quota any 2022
- T. Vilaró Solé: Arrendament terrenys búnquers any 2022
- E. Piqué Mas: Lloguer magatzem mes gener
- Tallers Berga SL: Rènting tractor mes gener
- Mapfre: Assegurança responsabilitat civil professional regidors i personal any 2022
- ABS Informática SL: Contracte manteniment programes informàtics any 2022
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- BBVA: Despeses bancàries
- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència
- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència
- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència
- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència
- Despatx Simeó Miquel Advocats Associats SLP: Honoraris assessorament jurídic octubredesembre 2021
- Despatx Simeó Miquel Advocats Associats SLP: Honoraris contenciós administratiu rentador
vehicle J. Planes Pla
- Teixidó Associats Consellers SLU: Serveis laborals mes desembre any 2021
- Arku 3 Urban SLP: Prestació serveis despatx arquitectura tramitació PUOM

Import (€)
18.509.25
262,20
1.873,69
7.586,89
220,00
317,89
650,00
469,20
2.050,00
1.650,37
5.886,65
4,17
4,45
8,91
0,28
3,63
1,82
20,23
17,35
7,25
22.65
4,50
478,43
1.246,30
650,56
2.783,00

Informe
Reparament
Secret-Inter.

- Netcom Balaguer SL: Serveis tècnics per a equips informàtics ajuntament
- Netcom Balaguer SL: Serveis tècnics per a equips informàtics ajuntament
- Netcom Balaguer SL: Serveis tècnics per a equips informàtics biblioteca
- Wolters Kluwer Legal & Regulatory España SA: Subscripció revista jurídica any 2022
- La Vanguardia Ediciones SL: Subscripció diari 1r trimestre any 2022
- Diari Segre: Subscripció diari any 2022 ajuntament
- Diari Segre: Subscripció diari any 2022 biblioteca
- Societat Portal de Lleida S.L: Quota anual inserció publicitat ajuntament al Canal Territori
- Impre Art-Arts Grafiques SLU: Impressions díptics i nadales diverses activitats
- Grafics Claret SL: Impressions díptics i polseres seguretat diverses activitats
- Saladrigues SL: Enquadernació revista per a la biblioteca
- X. Guerrero Martinez: Servei neteja persianes edifici consultori i repartir díptics activitats
- G. Orobitg Pascual: Espectacle castell de foc per a cap d’any
- J. Boltà Figuerola: Taller infantil de jocs de carrer per a la festa Sant Antoni
- Restaurant Castell del Remei SL: Dinar protocol·lari
- Maria Comanici: Esmorzars concurs Nadales i Reis
- Gis-Mat Music Bar: Cafès concurs Nadales
- I. Mata Maye (On Egin): Aperitiu concurs Nadales, menús Marató TV3 i esmorzar de Nadal
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici CEIP El Sitjar mes desembre any 2021
- M. Garcia Guillen: Servei plataforma elevadora per a treballs edifici Pau Casals
- M. Garcia Guillen: Treballs a la carreta festa Reis
- Fusteria Heribert SLU: Treballs festa Reis
- J. Pérez Pedrós: Treballs edifici Planell
- Romà Infraestructures i Serveis SAU: Transport i gestió runa
- Indros Linyola SL: Diferencia error IVA factura 588 any 2021
- Electricitat Monyarch SL: Treballs instal·lació cremador gas-oil edifici poliesportiu
- Electricitat Monyarch SL: Treballs edifici poliesportiu
- Electricitat Monyarch SL: Lloguer màquina excavadora i elevador
- Espina Maquinaria SL: Lloguer màquines varis serveis
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici polifuncional
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici Pau Casals
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici consultori mèdic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici llar infants
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici CEIP El Sitjar
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici poliesportiu
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici escorxador
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric bàscula
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric cementiri
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric potabilitzadora
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric font vella
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic
- Airis Technology Solutions SL: Quota mensual servei web plataforma
- Catgas Energia SA: Subministrament gas edifici ajuntament
- Catgas Energia SA: Subministrament gas edifici polifuncional
- Catgas Energia SA: Subministrament gas edifici llar d’Infants
- Catgas Energia SA: Subministrament gas edifici vestuaris
- Catgas Energia SA: Subministrament gas edifici CEIP El Sitjar
- Semat Seguretat SL: Manteniment alarmes varis edificis municipals
- Semat Data SL: Manteniment fortinet consultori mèdic
- Semat Data SL: Telèfon sobretaula consultori
- Semat Data SL: Cable microtelèfon consultori
- Oficina Semat Data SL: Quota telèfons municipals
- BNP Paribas Lease Group SA: Rènting centraleta ajuntament
- BNP Paribas Lease Group SA: Rènting centraleta consultori mèdic
- Siemens Renting S.A: Rènting fotocopiadora ajuntament
- Sistemas de Oficina Integra SL: Còpies fotocopiadora escola de música i ajuntament
- Sistemas de Oficina Integra SL: Còpies fotocopiadora escola de música i ajuntament.
- Lyreco España S.A: Material d’oficina
- Fotografia Bergé SL: Tasses personalitzades Linyola
- J. Mosset Escolà: Lloguer material festa Reis
- Carbòniques Domingo SL: Material higiènic per al consultori mèdic

153,92
682,57
571,86
1.020,24
135,00
459,00
459,00
30,25
861,52
438,02
57,48
182,40
4.235,00
340,00
100,05
370,40
11,90
246,00
3.004,01
507,15
1.857,14
142,91
3.139,57
231,00
126,93
2.393,37
521,00
792,63
166,65
209,84
199,50
366,21
83,03
496,57
574,96
14,30
32,73
9,60
217,26
17,24
11,78
17,01
9,17
103,70
93,62
86,43
189,70
60,73
920,94
233,76
999,47
24,20
2.264,90
2.159,04
1.886,35
203,40
126,97
511,83
537,19
292,82
8,47
897,75
138,90
47,48
47,19
219,23
175,16
144,11
471,30
134,25
102,85

- A. Galitó Martí: Material neteja varis serveis
- Kuroba-Quatre SL: Subministrament plantes diverses activitats
- Rapi Plant 1 SLU: Flors muntatge guarniments de Nadal
- Solucions Bioenergètiques Integrals SL: Pellet calefacció edifici CEIP El Sitjar
- Petromiralles SL: Gas-oil vehicles municipals
- Pascual Torres Jordi SLNE: Plaques homenatges gent gran
- Bricolaje Bricomart SLU: Prestatgeries varis edificis
- Alberto Soler SA: Material per a festa de Reis
- Seguretat Arsol SL: Material per a obres i serveis
- Ferreteria Fustes Reñé SLU: Material per a obres i serveis
- Reixachs S.A: Material per a obres i serveis
- Espina Maquinaria SL: Material per a obres i serveis
Total

1.063,77
1.253,60
714,10
1.875,50
1.726,74
285,02
911,94
237,54
150,46
988,76
96,38
143,54
92.844,03

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.
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’obres:
Expedient número: 3/2022
Promotor: Antonio Piñol Puigfel
Emplaçament de l’obra: Polígon 15 - Parcel·la 4
Descripció de l’obra: Reparar teulada i arrebossar els baixos d’un cobert per desperfectes
Pressupost: 1.300 €
Expedient número: 4/2022
Promotor: Pilar Mas Oliva
Emplaçament de l’obra: C/ Doctor Trueta, 2
Descripció de l’obra: Reparar sòcol de la façana i sanejar sota el balcó per possibles
despreniments
Pressupost: 1.050 €
Expedient número: 5/2022
Promotor: Gemma Orobitg Pascual
Emplaçament de l’obra: C/ Sitjar, 7
Descripció de l’obra: Instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 12KW
Pressupost: 20.709,05 €
Expedient número: 6/2022
Promotor: Esteve Mestre Roigé
Emplaçament de l’obra: C/ Salmerón, 9
Descripció de l’obra: Canviar armaris de la cuina
Pressupost: 2.800 €
Expedient número: 7/2022
Promotor: Magda Altisent Closa
Emplaçament de l’obra: C/ Ronda Sant Pau, 39
Descripció de l’obra: Substituir revestiment de part de la façana
Pressupost: 6.225 €
Expedient número: 8/2022
Promotor: Roser Torres Altisent
Emplaçament de l’obra: C/Ronda Sant Pau, 37
Descripció de l’obra: Modificar la part posterior de l’habitatge
Pressupost: 4.849 €
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 DE COMUNICACIÓ
AMBIENTAL DE LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL
AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS
Atès que Christian Tejada Arroyo és titular de l’expedient de comunicació ambiental de l’activitat
recreativa de restauració (Bar - Restaurant) emplaçada a la Pl. Planell, 16 del municipi de Linyola que
es va donar per complimentat per acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data
10 de novembre de 2016.
Atès l’escrit presentat per Christian Tejada Arroyo i Maria Comanici sol·licitant l’autorització de
l’ajuntament de Linyola per canviar la titularitat de l’expedient de comunicació ambiental de l’activitat
recreativa de restauració (Bar - Restaurant) emplaçada la Pl. Planell núm. 16 del municipi de Linyola
de Christian Tejada Arroyo a Maria Comanici.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell sobre l’expedient el qual
conclou que s’emet informe favorablement el canvi de nom sol·licitat amb les indicacions que
estableix.
Vist que el canvi de titularitat no representarà en cap variació, ampliació o modificació de l’activitat.
Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola), la
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’atorgament de llicències, excepte
que les lleis sectorials ho atribueixen expressament al ple.

La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de l’expedient de comunicació ambiental de l’activitat
recreativa de restauració (Bar - Restaurant) emplaçada la Pl. Planell núm. 16 del municipi de Linyola
de Christian Tejada Arroyo a Maria Comanici.
L’autorització s’atorga:
-

Amb l’obligació del titular a sotmetre l’activitat a controls periòdics cada 4 anys, d’acord amb l’establert a
l’article 132 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, i de disposar en l’establiment de la següent documentació:
- Llicència municipal
- Còpia del projecte utilitzat per tramitar la llicència.
- Fulls de reclamació/denúncia.
- Declaració del responsable en els termes establerts respecte a la contractació de l’assegurança que
cobreixi el risc de responsabilitat civil (i còpia de la pòlissa).
- Els escrits relatius a la comunicació a l’administració de l’exercici del dret d’admissió, si s’escau.
- Les actes de control periòdic.
- Rètol de l’aforament màxim.

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 Christian Tejada Arroyo i a Maria Comanici.
Quart.- Notificar aquest acord al Servei Territorial de Jocs i Espectacles de la Generalitat de
Catalunya.

5.- SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D’AIGUA DEL MUNICIPI DE LINYOLA
Es dóna compte de la següent sol·licitud de connexió a la xarxa general d’aigua del municipi de
Linyola:
-

Comunitat Islàmica de Linyola: Per l’immoble del C/ Carreró F s/n 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 vint hores de l’expressat dia, s’aixeca la sessió, de la
que per constància i validesa de tot quant s’acorda, com a secretària interventora, estenc aquesta
acta.

La secretària interventora
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Vist i plau,
L’alcalde,

ALEXANDRE
MASES XIFRE DNI 78080265A
(SIG)

Firmado digitalmente por ALEXANDRE
MASES XIFRE - DNI 78080265A (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Linyola,
2.5.4.97=VATES-P2515300H,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, title=ALCALDE, sn=MASES
XIFRE - DNI 78080265A,
givenName=ALEXANDRE,
serialNumber=IDCES-78080265A,
cn=ALEXANDRE MASES XIFRE - DNI
78080265A (SIG)
Fecha: 2022.01.28 13:06:57 +01'00'

Alex Mases Xifré

