
   
 
  

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 22 DE 16 DE DESEMBRE DE 2021 

 

 
ACTA 

 
 
 
El 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions locals, d’acord amb l’establert al Real Decreto 
209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y 
Melilla para el 26 de mayo de 2019. 
 
El 15 de juny de 2019 es va celebrar la sessió pública de constitució de la corporació municipal de 
Linyola i d’elecció de l’alcalde.  
 
Com s’havia de procedir a la determinació de l’organització i funcionament dels òrgans de govern i 
d’administració de l’ajuntament de Linyola, per decret d’alcaldia núm. 78 de 20 de juny de 2019 es va 
decretar incoar l’expedient de tramitació administrativa per a l’organització i funcionament dels òrgans 
de govern i administració de l’ajuntament de Linyola. 
 
Dins de l’organització municipal la junta de govern local és un òrgan obligatori en els municipis amb 
una població superior a 5.000 habitants i en els de menys quan així ho disposi el seu reglament 
orgànic o així ho acordi el ple del seu ajuntament. 
 
El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 4 de juliol de 2019 va acordar 
constituir la junta de govern local com a òrgan necessari i col·legiat de l’ajuntament de Linyola. 
 
Per decret d’alcaldia número 83 de 5 de juliol de 2019 es va fer el nomenament dels membres i les 
atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola. 
 
Per motiu de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19, per decret d’alcaldia número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les 
atribucions delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret 
d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 (Nomenament dels membres atribucions de la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola) es va acordar atribuir a l’alcalde algunes atribucions que 
estaven delegades a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola. 
 
Per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per 
l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 39 de 2 
d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de govern local de 
l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 (Nomenament dels 
membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) es va acordar atribuir a la 
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola algunes atribucions que estaven delegades a 
l’alcalde. 



El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 18 de juliol de 2019 va acordar 
la periodicitat de les sessions de la junta de govern local. 
 
Per a la tramitació normal de determinats expedients administratius es necessita l’aprovació o la 
conformitat de la junta de govern local. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola es reuneix en sessió ordinària, la qual ha estat 
prèviament convocada per l’alcalde i notificada als regidors, d’acord amb els articles 113 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Normativa aplicable: Articles 20.1.b), 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, Articles 48.1.b), 53 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 52, 53, 112 i 113 relacionats 
amb els articles 77 a 110 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
- Número d’ordre en les sessions de la junta de govern local: 22/2021 
- Caràcter: Sessió ordinària 
- Data: 16 de desembre de 2021        
- 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 
- 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 subvenció de forma directa amb caràcter excepcional per raons d’interès públic i 

social a entitat cultural del municipi de Linyola - Any 2021. 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 

 
En haver estat repartida l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de data 2 de desembre 
de 2021 no es procedeix a la seva lectura, de conformitat amb el que disposa l’article 110.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
Aprovar l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola. 
 
 
 
2.- APROVACIÓ D’ACORDS EN RELACIÓ A FACTURES I DESPESES 

 
Atès que al registre de factures de l’ajuntament de Linyola consten les següents factures i despeses, 
amb motiu de la realització d’una despesa determinada: 
 

 
Emissor i concepte 

 
Import  (€) 

Informe 
Reparament 
Secret-Inter.      

- Quotes Seguretat Social treballadors ajuntament i alcalde mes novembre 15.498,03  

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Despeses conveni CC tractament residus sòlids urbans 5è.  
  bimestre 

 
10.237,61 

 
SI 

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Despeses servei recollida escombraries 5è. bimestre 17.671,37 SI 

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Despeses conveni CC amortització àrees soterrades  
  recollida RSU 5è. bimestre 

 
3.183,15 

 
SI 

- Consell Comarcal del pla d’Urgell: Despeses adhesió conveni serveis socials setembre-octubre 4.293,00  

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Despeses adhesió conveni serveis tècnics i administració   
  electrònica gener-octubre 

 
12.646,67 

 

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Honoraris serveis tècnics redacció projecte obra construcció  
  nínxols cementiri 

 
1.633,50 

 

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Honoraris serveis tècnics redacció document tècnic obra  
  millores teulades i parets exteriors cementiri 

 
266,20 

 
SI 

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Honoraris serveis tècnics redacció projecte obra  
  adequacions de millora de l’estació de tractament aigua 

 
1.270,50 

 

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Honoraris serveis tècnics redacció avantprojecte obra  
  ampliació edifici llar infants 

 
849,90 

 

- Mapfre: Assegurança vehicle municipal 535,64  

- La Cafè Original SL: Consumicions cafetera mes novembre 30,80  

- V. Trepat Civit: Producte sorteig Marató TV3 30,00  

- A. Martí Avila: Material oficina i producte sorteig Marató TV3 97,92  

- A. Martí Avila: Material oficina biblioteca 84,46  

- Lyreco España SA: Material oficina 69,31  

- Lyreco España SA: Material oficina 157,64  

- MTB Distribuciones Tecnológicas SL: Material consultori mèdic 19,13  

- Carbòniques Domingo SL: Material CEIP El Sitjar 300,23  

- Mimajocs SL: Material llar d’infants 255,20  

- Grafics Claret SL: Material lavabos sala sindicat 64,13  

- Apliclor Water Solutions SA: Productes planta potabilitzadora 346,67  



- Solucions Bioenergètiques Integrals SL: Pellet calefacció edifici CEIP El Sitjar 1.149,50  

- Tierraflor SL 2021: Productes enjardinaments 145,20  

- M. Garcia Guillen: Material per senyalització viària 611,72  

- Happyludic Playground And Urban Equipment SL: Material per senyalització viària 70,66  

- Soluciones Viales Señalización SLU: Material per senyalització viària 1.436,34  

- Airis Technology Solutions SL: Lluminàries per enllumenat públic 3.702,60  

- Espina Maquinària SL: Material per a obres i serveis 1.036,73  

- Espina maquinària SL: Material per a obres i serveis 2.833,65 SI 

- Espina Maquinaria SL: Material per a obres i serveis 52,20  

- Ferreteria Reñé SLU: Material per a obres i serveis 153,21  

- J. Baró Poca: Material per a obres i serveis 133,28 SI 

- R. Amorós Camarasa: Material per a obres i serveis i producte sorteig Marató TV3 581,02 SI 

- Reixachs SA: Material per a obres i serveis 401,70  

- Bigues Linyola SL: Material per a obres i serveis 1.766,55  

- Caixabank SA. Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 16,14  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,85  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 8,91  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,82  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,82  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 18,92  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- BBVA: Despeses bancàries 60,00  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 12,80  

- I. Carles Aguilà: Servei coordinació brigada municipal 2.462,35  

- A. Martí Falip: Projecte bàsic rehabilitació energètica pavelló poliesportiu 12.264,46 SI 

- M. Sassi Diaz: Servei psicologia mes novembre 323,00  

- Alquímia Musical: Espectacle infantil biblioteca municipal 371,00  

- 10 Gestió Empresarial SLU: Tràmits canvi nom vehicle  99,43 SI 

- Tallers Berga SL: Rènting tractor mes desembre 2.050,00 SI 

- Restaurant Castell del Remei SL: Dinars protocol·laris 79,35  

- BNP Paribas Lease Group SA: Servei centraleta ajuntament 138,90  

- BNP Paribas Lease Group SA: Servei centraleta consultori mèdic 47,48  

- BNP Paribas Lease group SA: Rènting telèfons mòbils 140,36 SI 

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

- Sistemas de Oficina Integra SL: Facturació còpies fotocopiadora 239,92  

- Ausa Center SLU: Reparació dúmper escombrador 2.833,32  

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

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

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

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

- Hidro-Carrera SL: Servei neteja xarxa clavegueram 319,00  

- FCC Medio Ambiente SA: Servei neteja viària  1.095,60  

- Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa: Manteniment jardineria mes novembre 599,99  

- Edistribución Redes Digitales SLU: Obres desplaçament i millora xarxa llum zona gasolinera 39.037,54  

Total 150.807,20  

 
Atès que el pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola es va aprovar inicialment pel ple 
de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària de data 17 de desembre de 2020 i definitivament 
per decret d’alcaldia núm. 7 de 25 de gener de 2021. 
 
Atès que el pressupost de l’exercici 2021 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 29 de juliol de 2021 i definitivament per decret 
d’alcaldia núm. 103 de 8 de setembre de 2021. 
 
Atès que la gestió del pressupost de despeses de les entitats locals s’ha de realitzar en les següents 
fases:  
 
- Autorització de la despesa: Acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa 

determinada per un quantia certa o aproximada, reservant a tal fi la totalitat o part d’un crèdit 
pressupostari i constitueix l’inici del procediment d’execució de la despesa. 

- Disposició o compromís de la despesa: És l’acte mitjançant el qual s’acorda, després del 
compliment del tràmits legalment establerts, la realització de despeses, prèviament autoritzades, 
per un import exactament determinat. 



- Reconeixement i liquidació de l’obligació: És l’acte mitjançant el qual se declara l’existència d’un 
crèdit exigible contra l’entitat derivat d’una despesa autoritzada i compromesa.  

- Ordenació del pagament: És l’acte mitjançant el qual l’ordenador de pagament, en base a una 
obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria 
de l’entitat.  

Atès que un mateix acte administratiu podrà abastar més d’una de les fases d’execució del 
pressupost de despeses com pot ser l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació. 
 
Vist que secretaria intervenció de l’ajuntament de Linyola exercint la funció interventora ha fiscalitzat 
les factures i despeses que es proposen aprovar i en relació a les següents despeses: 
 

- Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció (Número A-13) de data 13 de 
desembre de 2021 el qual consta, entre d’altres, que:  

 
Antecedent segon.-  
En la relació de despeses que es proposen aprovar consten els següents documents de despesa amb la següent causa de reparament:  
Insuficiència o inexistència de consignació pressupostària adequada i suficient al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola per 
assumir les obligacions derivades de les següents factures i despeses: 

 

 
Emissor  

 
Número  

 
Data  

 
Import  

 
Causes de reparament 

 
Consell Comarcal del Pla Urgell 
 

 
------------ 

 
------------ 

 
10.237,61 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/1623/46500/01:  

Conveni CC tractament residus sòlids urbans 

 
Consell Comarcal del Pla Urgell 
 

 
------------ 

 
------------ 

 
17.671,37 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/1621/46500/01:  

Conveni CC servei recollida escombraries 

 
Consell Comarcal del Pla Urgell 
 

 
------------ 

 
------------ 

 
3.183,15 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/1621/46500/02:  

Conveni CC amort. àrees soter. recollida RSU 

 
Consell Comarcal del Pla Urgell 

 

 
2162000061 

 
29/11/2021 

 
266,20 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/164/61900/01:  

Reformes cobertes cementiri 

 
Espina Maquinària SL 
 

 
0/2021 
003743 

 
30/11/2021 

 
2.833,65 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/450/61900/01:  

Inversió infraestructura viària 

 
Jordi Baró Poca 
 

 
202101702 

 
30/11/2021 

 
133,28 €  

 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/450/21300/01:  

Maquinària, instal·lacions i utillatge obres 

 
Ramon Amoros Camarasa 
 

 
555 

 
30/11/2021 

 

 
581,02 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/450/21300/01:  

Maquinària, instal·lacions i utillatge obres 

 
Antonio Martí Falip 
 

 
38 

 
3/12/2021 

 
12.264,46 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/450/22706/01:  

Estudis i treballs tècnics 

 
10 Gestió Empresarial SLU 
 

 
A/210603 

 
30/11/2021 

 
99,43 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/450/21300/01:  

Maquinària, instal·lacions i utillatge obres 

 
Tallers Berga, SL 

 
21M0255 

 
1/12/2021 

 
2.050 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/450/21300/01:  

Maquinària, instal·lacions i utillatge obres 

 
BNP Paribas Lease Group SA 
 

 
FDG89079 

 
5/12/2021 

 
140,36 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/920/22200/01:  
Comunicacions telèfons administració general 

 
Serveis LIC 1999 SLU 
 

 
0026486-S11 

 
30/10/2021 

 
425,46 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/920/21200/01:  

Manteniment edifici ajuntament 

 
Serveis LIC 1999 SLU 
 

 
0026487-S11 

 
30/10/2021 

 
564,34  € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/330/21200/01:  

Manteniment edifici polifuncional 

 
Serveis LIC 1999 SLU 
 

 
0026484-S11 

 
30/10/2021 

 
3.004,01 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/323/21200/01:  

Manteniment edifici escoles públiques 

 
Conclusió: 
D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments jurídics es conclou que: 
- Al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació pressupostària adequada i suficient per assumir les 

obligacions derivades de les factures i despeses relacionades en el antecedent segon. 
- 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. 38 de data 3 de desembre de 2021 presentada per Antonio Martí Falip pel 

concepte “Redacció projecte bàsic rehabilitació energètica poliesportiu” per un import de 
12.264,46 €: 



 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-15) de data 13 de desembre de 2021, el qual conclou que: 

 
- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, de serveis 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 servei 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 servei 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 12.264,46 € (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 2021/1/450/22706/01 (Estudis i treballs tècnics) del 
pressupost de l’exercici 2021 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 2021 de l’ajuntament de Linyola a 
fi de suplementar el crèdit pressupostari de l’aplicació pressupostària 2020/1/450/22706/01 (Estudis i treballs tècnics) 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 2021 de l’ajuntament de Linyola que s’indiquen a cada factura o despesa. 
 
 
 
 



 
3.- APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES 

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

Expedient número: 129/2021 Promotor: Rafel Martí Vilamajó 

Emplaçament de l’obra: C/ Balmes, 19 
Descripció de l’obra: Instal·lació fotovoltaica de 5,45kwp en vivenda unifamiliar 

Pressupost: 13.650 € 

 

Expedient número: 130/2021 Promotor: Rosa Cascalló Castelló 

Emplaçament de l’obra: C/ Domènec Cardenal, 49 
Descripció de l’obra: Projecte per instal·lació solar fotovoltaica destinada a l’autoconsum amb 
evacuació d’excedents en habitatge unifamiliar 
Pressupost: 11.063,15 € 

    
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 SUBVENCIÓ DE FORMA DIRECTA AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL PER 
RAONS D’INTERÈS PÚBLIC I SOCIAL A ENTITAT CULTURAL DEL MUNICIPI DE LINYOLA - 
ANY 2021 
 
Atès que l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que 
les administracions públiques, entre les que s’inclouen les entitats que integren l’administració local, 
com són els ajuntaments, poden atorgar subvencions a favor de persones públiques o privades de 
forma directa amb caràcter excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. 
 
Atès que la següent entitat cultural ha sol·licitat a l’ajuntament de Linyola una subvenció per tal de 
sufragar part de les despeses de l’organització d’activitats realitzades durant l’any 2021 i ha presentat 
la justificació documental de la realització de les activitats: 
 

- Associació Pessebre Vivent de Linyola 
 

Vist que l’esmentada entitat realitza activitats culturals i lúdiques importants per al municipi de Linyola, 
que acrediten l’atorgament per part l’ajuntament de Linyola de subvencions de forma directa amb 
caràcter excepcional per raons d’interès públic i social i que dificulten la seva convocatòria pública. 
 
Vist que al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola s’ha consignat crèdit 
pressupostari a l’aplicació pressupostària 2021/1/334/48000/01 (Ajuts activitats i entitats culturals) per 
atorgar subvenció a l’esmentada entitat i que en la qual, en data d’avui, consta crèdit disponible i 
consignació pressupostària suficient i adequada per realitzar l’autorització de les despeses. 
 
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 la distribució d’ajuts i 
subvencions amb càrrec a partides que estiguin consignades al pressupost, dins l'àmbit de la seva 
competència. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer.- Atorgar la subvenció de forma directa amb caràcter excepcional per raons d’interès públic i 
social que dificulten la seva convocatòria pública a la següent entitat cultural del municipi de Linyola 
de l’any 2021: 
 

- Associació Pessebre Vivent de Linyola: 1.200 € 
 

Segon.- Aprovar l’autorització, la disposició o compromís, el reconeixement i liquidació, i l’ordenació 
del pagament de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2021/1/334/48000/01 (Ajuts 
activitats i entitats culturals) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
 
Tercer.- Comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda la 
informació sobre la subvenció atorgada, d’acord amb l’establert al punt 4 de la Resolución de 9 de 
diciembre de 2015 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el 
contenido y la periodicidad de la información a suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. 

 

 
 

 
 
 



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                                                                                        Vist i plau,                                  
                                                                                                                                  L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Antonieta Bruna Tena                                                                                          Àlex Mases Xifré 
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