SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
NÚM. 20 DE 27 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: 20/2022
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 27 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:
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.
Aprovació de pròrroga d’expedient de llicència d’obres.
Aprovació d’un expedient del règim de comunicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de
prevenció i control ambiental de les activitats.
6. Autorització del canvi de titularitat d’un expedient d’activitats sotmès a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
1.
2.
3.
4.
5.

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 d’octubre 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
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa conveni abocador maig-juny
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa conveni recollida residus maig-juny
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa conveni tractament fracció orgànica maig-juny
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa conveni residus especials maig-juny
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa conveni gestió de residus maig-juny
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa conveni recollida objectes voluminosos maig-juny
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa deixalleria mòbil maig-juny
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa abocador maig-juny
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa cànon abocador maig-juny
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa àrees soterrades mes maig-juny
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa conveni abocador mes juliol-agost
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa recollida residus mes juliol-agost
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa conveni tractament fracció orgànica juliol-agost
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa conveni residus especials juliol-agost
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa conveni gestió de residus juliol-agost
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa conveni recollida objectes voluminosos juliol-agost
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa deixalleria mòbil juliol-agost
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa abocador juliol-agost
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa cànon abocador juliol-agost
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Taxa àrees soterrades juliol-agost
- Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre: Certificat representant persona jurídica
- 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 zona esportiva

Informe
Import (€) Reparament
Secret-Inter.
349,99
15.362,43
3.357,34
51,25
1.694,22
552,97
746,00
3.049,88
4.282,43
3.183,15
349,99
15.362,43
3.357,34
51,25
1.694,22
552,97
746,00
3.049,88
4.282,43
3.183,15
16,94
445,62
771,79
464,64
5.235,26

SI

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici llar infants
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici CEIP El Sitjar
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici escorxador
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric cementiri
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor
- Endesa Endesa 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
- Catgas Energia SA: Quota gas edifici menjador CEIP El Sitjar
- Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions SA: Quota telèfon llar de jubilats
- Centro de Modelación Judicial: Material d’oficina jutjat de Pau
- Forestal Catalana SA: Subministrament arbres
- Electricitat Monyarch SL: Material per a serveis
- Tarròs Pintures i Decoració SLU: Material per a obres i serveis
- Ferreteria Reñé SLU: Material per a obres i serveis
- Espina Maquinària SL: Material per a obres i serveis
- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis
- Arenes Bellpuig SL: Material per a obres i serveis
- Reixachs SA: Material per a obres i serveis
- Reixachs SA: Subministrament arquetes comptadors d’aigua
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank Now: Despeses bancàries
- Comercial Global Payments: Despeses TPV virtual
- Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos 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 Telègrafos SA: Despeses tramitació certificat representant
- La Vanguardia Ediciones SL: Subscripció diari 4t. trimestre
- Siemens Renting SA: Quota arrendament fotocopiadora
- Consultoria de Negoci Digital SL: Manteniment anual web ajuntament
- Semat Seguretat SL: Instal·lació càmera videovigilància recinte piscines
- Culleré-Rende SL: Assistència tècnica direcció d’obra carrers
- A. Cusidó Garí: Hora del conte a la biblioteca municipal
- Raibor Espectacles SL: Actuació festa Oktoberfest
- Raibor Espectacles SL: Actuació festa Oktoberfest
- Raibor Espectacles SL: Actuació festa Oktoberfest
- Raibor Espectacles SL: Actuació festa Oktoberfest
- Cruz Roja Espanyola: Cobertura sanitària festa Oktoberfest
- J. Perez Pedros: Treballs a sala sindicat
- Hidro-Carrera SL: Treballs canonada xarxa clavegueram
- Tallers Berga Sl: Treballs reparació tractor
- Jarditec Serveis Enginyeria Del Paisatge SL: Servei recollir restes vegetals
- Jarditec Serveis Enginyeria Del Paisatge SL: Manteniment entorn piscines
- Jarditec Serveis Enginyeria Del Paisatge SL: Ressembrar piscines
- T. Soria Nieto: Restauració disseny mural plaça Ca la Pipa
- Espina Maquinària SL: Lloguer maquinària per a serveis
- Electricitat Monyarch SL: Lloguer elevador per a obres i serveis
- Electricitat Monyarch SL: Treballs edifici Pau Casals
- Electricitat Monyarch SL: Treballs edifici poliesportiu
- Electricitat Monyarch SL: Fancoils CAU
- Romà Infraestructures i Serveis SAU: Transport i gestió de runa
- Catubex SL: Millores en urbanització C/ Francesc Macià

172,74
1.719,42
10,46
19,03
25,14
1.184,20
703,86
666,69
383,88
1.579,95
527,43
289,51
172,14
18,70
45,77
48,40
1.824,39
40,61
43,26
260,95
95,03
292,94
284,73
359,15
7.021,33
6,68
0,28
6,68
17,25
0,28
0,83
368,19
348,71
0,28
1,67
0,28
0,80
12,00
5,00
13,60
11,10
4,31
135,00
47,19
605,00
206,09
1.179,75
170,00
1.633,50
7.865,00
2.178,00
667,92
380,44
337,60
413,82
121,97
97,68
1.055,63
3.306,25
726,00
52,22
171,46
30,25
2.901,85
11.416,35
369,60
25.085,91
Total

151.935,70

SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

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:
-

Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció (Número A-16) de data 24
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

PNR201N
0392939

4/10/2022

5.235,26 €

A2623

15/10/2022

284,73 €

11010600
59

5/10/2022

135 €

Semat Seguretat SL

A22 50

18/10/2022

206,09 €

Jarditec Serveis Enginyeria Paisatge SL

112770

30/9/2022

97,68 €

Jarditec Serveis Enginyeria Paisatge SL

112772

30/9/2022

1.055,63 €

Jarditec Serveis Enginyeria Paisatge SL

112771

30/9/2022

3.306,25 €

Toni Soria Nieto

04-2022

15/10/2022

726 €

Electricitat Monyarch SL

20220441

1/10/2022

171,46 €

Electricitat Monyarch SL

20220443

1/10/2022

2.901,85 €

Endesa Energia SAU

Arenes Bellpuig SL

La Vanguardia Ediciones SL

Causes de reparament
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplicació pressupostària: 2022/1/342/22100/01:
Energia elèctrica complex esportiu
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplicació pressupostària: 2022/1/450/21000/01:
Infraestructures vies urbanes
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplicació pressupostària: 2022/1/3321/2200/01:
Material oficina ordinari biblioteca
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplicació pressupostària: 2022/1/342/21200/01:
Manteniment edifici esportius
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplicació pressupostària: 2022/1/450/21000/01:
Infraestructures vies urbanes
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplicació pressupostària: 2022/1/342/21200/01:
Manteniment edifici esportius
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplicació pressupostària: 2022/1/342/21200/01:
Manteniment edifici esportius
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplicació pressupostària: 2022/1/450/21000/01:
Infraestructures vies urbanes
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplicació pressupostària: 2022/1/450/21000/01:
Infraestructures vies urbanes
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplicació pressupostària: 2022/1/342/21200/01:
Manteniment edifici 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. B-422951 de data 15 d’octubre de 2022 presentada per PRFV Reixachs SA pel
concepte “50 U. arqueta HPDE 40x21x28” per un import de 7.021,33 €:
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria
intervenció (Número B-36) de data 24 d’octubre de 2022, el qual conclou que:

-

-

-

-

-

-

-

Factura núm. 200220235 de data 1 de maig de 2022 presentada per Electricitat Monyarch SL pel
concepte “A compte pressupost 1200081 fancoils CAU” per un import de 11.416,35 €:
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria
intervenció (Número B-37) de data 24 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, de
subministrament 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’esmentat subministrament 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 al subministrament 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 7.021,33 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/161/21300/01 (Manteniment xarxa aigua i
potabilitzadora) del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació pressupostària suficient i
adequada per autoritzar la despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura.
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. En
conseqüència:
- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada factura.
- Es formula reparament de legalitat:
- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de la factura.
- Del pagament de la factura.
En cas d’aprovar-se la factura, 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 l’aplicació pressupostària 2022/1/161/21300/01 (Manteniment xarxa aigua i
potabilitzadora) per l’import de la despesa de la factura per la qual no consta crèdit suficient i adequat i pel concepte de l’objecte
d’aquest expedient.

Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, de
subministrament 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’esmentat subministrament 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 al subministrament 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 11.416,35 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/920/61900/01 (Millores edifici Pau Casals) 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. núm. 992 de data 30 de setembre de 2022 presentada per Catubex SL pel
concepte “Millores en urbanització del C/ Francesc Macià” per un import de 25.085,91 €:
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria
intervenció (Número B-38) de data 24 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 25.085,91 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/450/61900/01 (Inversió infraestructura viària) del
pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura.
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. En
conseqüència:
- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada factura.
- Es formula reparament de legalitat:
- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de la factura.
- Del pagament de la factura.
En cas d’aprovar-se la factura, 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 l’aplicació pressupostària 2022/1/450/61900/01 (Inversió infraestructura viària) per
l’import de la despesa de la factura per la qual no consta crèdit suficient i adequat i pel concepte de l’objecte d’aquest expedient.

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: 140/2022
Promotor: Antonio Llauradó Garulo
Emplaçament de l’obra: C/ Castell, 6
Descripció de l’obra: Instal·lació solar fotovoltaica de 7650kWp per autoconsum amb
compensació d’excedents, instal·lades de manera coplanar continua en coberta inclinada
Pressupost: 5.691,73 €
Expedient número: 144/2022
Promotor: Construccions i Promocions Roc Oliva SL
Emplaçament de l’obra: C/ Cervantes, 41-D
Descripció de l’obra: Obres de connexió de la claveguera
Pressupost: 840 €
Expedient número: 146/2022
Promotor: Pau Salse Trepat
Emplaçament de l’obra: C/ Cervantes, 45
Descripció de l’obra: Construcció paret per tancament perimetral
Pressupost: 3.000 €
Expedient número: 147/2022
Promotor: Pau Salse Trepat
Emplaçament de l’obra: C/ Cervantes, 45
Descripció de l’obra: Construccions jardineres i pavimentació zona jardí
Pressupost: 18.000 €
Expedient número: 149/2022
Promotor: El Mahfoud Ahmed
Emplaçament de l’obra: C/ Prat de la Riba, 22
Descripció de l’obra: Canviar teules per plaques fixes
Pressupost: 2.000 €
Vist que els serveis tècnics municipals han informat favorablement els expedients (sol·licitud i, en el
seu cas, la documentació tècnica), indicant les condicions establertes amb caràcter general i, en el
seu cas, les que s’especifiquen als corresponents informes.
Vist que als expedients s’acredita haver donat compliment a l’establert a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi de Linyola, al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) la
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’atorgament de llicències, excepte
que les lleis sectorials ho atribueixen expressament al ple.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a
la sessió, acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els expedients de llicències d’obres relacionats anteriorment, havent-se d’observar
les condicions establertes amb caràcter general i, en el seu cas, les que s’especifiquen als informes
tècnics emesos als expedients i a la notificació de la llicència.
Segon.- L’execució de les obres s’han de realitzar d’acord amb la documentació tècnica aportada i
tenint en compte els punts remarcats en els informes tècnics emesos sobre l’expedient.

Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres dels esmentats
expedients, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació
del esmentats expedients de llicències urbanístiques, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de la
taxa per expedició de documents administratius.
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats als efectes legals oportuns.

4.- APROVACIÓ DE PRÒRROGA D’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES
Atesa la següent sol·licitud de pròrroga d’expedient de llicència d’obres:
Expedient número: 79/2019
Promotor: Jaume Nebra Pamies i Judit Teixidó Serret
Emplaçament de l’obra: C/ Carles Capdevila, 9
Descripció: Projecte bàsic i executiva d’habitatge unifamiliar
Pressupost: 211.654,13 €
Aprovació expedient de llicència d’obres: Acord de junta de govern local de data 3 d’octubre de
2019
Vist que els serveis tècnics municipals han informat favorablement la sol·licitud de pròrroga de
l’expedient de llicències d’obres, havent-se d’observar les condicions i determinacions tècniques
establertes en l’aprovació de l’expedient de llicència d’obres.
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 la pròrroga de l’expedient de llicència d’obres indicat, per un termini de 18 mesos,
que és la meitat del termini inicialment previst, dins del qual hauran tingut que finalitzar les obres.
Segon.- S’hauran d’observar les condicions generals i particulars establertes en l’acord d’aprovació de
l’expedient de llicències d’obres.
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació
de l’esmentat expedient de pròrroga de llicència urbanística, d’acord amb l’establert a l’ordenança
fiscal de la taxa per expedició de documents administratius.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes legals oportuns.

5.- APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ DE LA LLEI 20/2009 DE 4 DE
DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS
Atesa la documentació presentada per Fusteria Heribert SLU notificant a l’ajuntament de Linyola,
mitjançant la preceptiva comunicació prèvia, una sol·licitud de llicència municipal per a la instal·lació
d’un establiment industrial destinat a fusteria C/ Passatge Rda. Sant Pau / C/ Carles Riba, 8 del
municipi de Linyola.
Atès que l’esmentada activitat es troba classificada de la següent forma a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats:
-

Tipus: Industria de la fusta, del suro i de mobles
Codi d’activitat: Epígraf 8.9: Fusteries, ebenisteries i similars
Classificació de l’activitat: Sotmesa al règim de comunicació (Annex III)

Vistes les característiques de l’activitat, la tramitació administrativa de la llicència és pel règim de
comunicació (Annex III) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
Vist que per providència d’alcaldia s’ha incoat l’expedient del règim de comunicació sol·licitat per
Fusteria Heribert SLU per a la instal·lació d’un establiment industrial destinat a fusteria C/ Passatge
Rda. Sant Pau / C/ Carles Riba, 8 del municipi de Linyola.
Vist que el promotor de l’expedient ha presentat la documentació tècnica establerta per la normativa
aplicable per a aquest tipus d’activitat.
Vist que els serveis tècnics del Consell Comarcal han verificat i comprovat que la documentació
presentada compleix els requeriments legals establerts i han informat favorablement l’expedient amb
els condicionants que s’indiquen en el mateix i que es transcriuen als acords d’aquesta proposta.
Vist que els serveis tècnics del Consell Comarcal han realitzat una visita de comprovació de la
instal·lació de l’activitat i emès un informe en el qual es conclou que la instal·lació s’ajusta a la
documentació tècnica presentada i que es pot atorgar la llicència municipal sol·licitada amb els
condicionants que s’indiquen en el mateix i que es transcriuen als acords d’aquesta proposta.
Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola), la
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’atorgament de llicències, excepte
que les lleis sectorials ho atribueixen expressament al ple.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’expedient del règim de comunicació sol·licitat per Fusteria Heribert SLU per a la
instal·lació d’un establiment industrial destinat a fusteria C/ Passatge Rda. Sant Pau / C/ Carles Riba,
8 del municipi de Linyola.
Segon.- L’activitat s’ha de instal·lar i exercir d’acord amb la documentació tècnica presentada, tenint
en compte els punts remarcats en els informes tècnics emesos sobre l’expedient, i condicionada al
compliment de les següents condicions:
- Caldrà dur a terme l’activitat amb les portes tancades, tal i com s’indica en l’estudi acústic
presentat.
Tercer.- El titular de l’activitat resta obligat a exercir l’activitat d’acord amb l’establert a la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació de
l’expedient d’activitats.
Cinquè.- Notificar aquest acord al promotor de l’expedient.
6.- AUTORITZACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT D’UN EXPEDIENT D’ACTIVITATS SOTMÈS A
LA LLEI 20/2009 DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES
ACTIVITATS
Atès que la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 29 d’agost de 2005 va acordar
atorgar a Francisco Monfà Vilaltella llicència ambiental per a l’adequació a la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i al Decret 136/1999, de 18 de maig, que
aprova el Reglament general de desplegament de l’anterior Llei, de l’explotació ramadera porcina
existent (Capacitat productiva: 650 porcs d’engreix) emplaçada al polígon 22 parcel·la 38 del terme
municipal de Linyola.

Atesa la documentació presentada per Francisco Monfà Vilaltella i Francesc Orrit Bori sol·licitant
l’autorització de l’ajuntament de Linyola per canviar la titularitat de l’expedient d’activitats de
l’explotació ramadera porcina (Capacitat productiva: 650 porcs d’engreix) emplaçada al polígon 22
parcel·la 38 del terme municipal de Linyola, de Francisco Monfà Vilaltella a Francesc Orrit Bori.
Atès que, d’acord amb Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, l’activitat d’una explotació ramadera porcina per una capacitat de 650 porcs d’engreix, es
troba classificada amb el codi 11.1.b.ii) (Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de
porcs d’engreix (de més de 20 kg.) amb un nombre de places <=2000 i >10”, inclosa a l’Annex III i,
per tant, sotmesa al règim de comunicació.
Atès que s’ha presentat davant l’ajuntament de Linyola l’informe de control ambiental periòdic de
l’explotació ramadera porcina amb un resultat de favorable i els serveis tècnics del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell l’han avaluat i l’han informat favorablement.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell sobre la sol·licitud
presentada el qual conclou que s’informa favorablement el canvi de nom sol·licitat amb els
condicionants que s’indiquen en el mateix i que es transcriuen als acords d’aquesta proposta.
Vist que la sol·licitud de canvi de titularitat no representa cap variació, ampliació, modificació o trasllat
de l’activitat.
Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola), la
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’atorgament de llicències, excepte
que les lleis sectorials ho atribueixen expressament al ple.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de l’expedient d’activitats de l’explotació ramadera porcina
(Capacitat productiva: 650 porcs d’engreix) emplaçada al polígon 22 parcel·la 38 del terme municipal
de Linyola, de Francisco Monfà Vilaltella a Francesc Orrit Bori.
L’autorització s’atorga:
- Condicionada a que el nou titular assumeixi els drets i les obligacions que emanen de l’acord
d’aprovació de l’expedient d’activitat.
- Condicionada a que el nou titular compleixi les mesures i condicions imposades a l’acord
d’aprovació de l’expedient d’activitat.
- Tenint en compte que no implica la modificació d’usos ni la variació, ampliació, modificació o
trasllat de l’activitat.
- Salvant el dret de propietat i sense perjudicis de tercers.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació
de l’expedient d’activitats.
Tercer.- Notificar aquest acord a Francisco Monfà Vilaltella i a Francesc Orrit Bori.
Quart.- Notificar aquest acord al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Servei
de Gestió Territorial dels Serveis Territorials del DACC) per tal que faci la valoració pertinent del canvi
sol·licitat en el pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l’explotació, i a l’oficina Comarcal del
DACC a Mollerussa, per tal que consti als efectes del Registre d’Explotacions Ramaderes (PER) de
l’activitat ramadera.

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.
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