SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
NÚM. 6 DE 15 D’ABRIL 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: 6/2021
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 15 d’abril 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:
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 llicència ambiental de la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
5. Autorització del canvi de titularitat d’una activitat sotmesa al règim de declaració responsable.
6. Sol·licitud de connexió a la xarxa general de clavegueram 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 25 de març 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
- À. Mases Xifré: Dedicació parcial per càrrec alcalde mes març
- Nòmines treballadors ajuntament mes març
- Seguretat Social: Quotes seguretat social treballadors i alcalde mes març
- Regidors ajuntament: Assistències òrgans col·legiats mes febrer-març
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Servei recollida i tractament residus de Linyola 1r. Bimestre
- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Adhesió serveis socials gener-febrer
- E. Piqué Mas: Arrendament magatzem per a serveis mes abril
- Algeco Construcciones Modulares SLU: Arrendament mòdul llar infants mes març
- 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
- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses correus
- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses correus
- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses correus
- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses correus
- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses correus
- Col·lectivitat de Regants núm. 5 Canals d’Urgell: Derrama ordinària finca rústica 2021
- Simeo Miquel Advocats Associats SLU: Honoraris assessorament jurídic mesos gener-març
- Teixidó Associats Consellers SLU: Honoraris serveis laborals mes març
- 10 Gestió Empresarial SLU: Despeses gestió baixa vehicle
- KM0 Energy SL: Suport presentació projectes EUCF

Import (€)
1.602,37
27.652,45
15.422,70
2.803,80
31.092,13
4.293,00
429,49
575,96
5,57
0,85
364,57
344,26
9,46
1,82
0,28
0,28
18,15
0,80
27,98
11,10
150,10
12,89
10,19
41,47
478,43
567,49
157,81
4.794,63

Informe
Reparament
Secret-Inter.

SI

- M. Sassi Diaz: Servei psicologia mes març
- Lleure Quàlia SCCL: Servei acollida CEIP El Sitjar mes febrer
- Lleure Qualia SCCL: Servei acollida CEIP El Sitjar mes març
- La Vanguardia Ediciones SL: Subscripció 2n. trimestre
- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació edicte al DOGC
- Dr. Windows SL: Renovació dominis genèrics CAT de Fira de la Camamilla
- Nova Amoca SL: 4 àpats serveis protocol·laris
- FCC Aqualia SA: Anàlisi control aigua
- Airis Technology Solutions SL: Quota mensual servei plataforma web
- BNP Paribas Lease Group SA: Rènting centraleta ajuntament
- BNP Paribas Lease Group SA: Rènting centraleta consultori mèdic
- BNP Paribas Lease Group SA: Rènting mòbils ajuntament
- Semat Seguretat SL: Quota alarmes edificis municipals mes abril
- Semat Seguretat SL: Instal·lació aparell edifici ajuntament i càmera videovigilància piscines
- Semat Seguretat SL: Instal·lació càmera videovigilància piscines
- Sistemas de Oficina Integra SL: Facturació còpies fotocopiadora escola de música i ajuntament
- Grafics Clarel SL: Realització lletres per edifici consultori i sala sindicat
- Ascensors F. Sales SL: Increment parades ascensor sala sindicat
- Bureau Veritas inspeccion y testing SL: Inspecció periòdica baixa tensió edificis municipals
- Fusteria Heribert SLU: Treballs varis fusteria
- Fusteria Heribert SLU: Treballs varis fusteria
- M. Garcia Guillen: Treballs al camp de futbol
- M. Garcia Guillen: Treballs varis
- Indros Linyola SL: Treballs edifici polifuncional
- Indros Linyola SL: Treballs edifici consultori mèdic
- Indros Linyola SL: Treballs edifici llar d’infants
- Indros Linyola SL: Treballs edifici CEIP El Sitjar
- Indros Linyola SL: Treballs edifici poliesportiu
- Indros Linyola SL: Treballs a la font vella
- Indros Linyola SL: Treballs col·locació llums de Nadal
- Indros Linyola SL: Treballs a la xarxa d’aigua
- Indros Linyola SL: Treballs a l’enllumenat públic
- Serveis Lic 1999 SLU: Servei neteja edifici ajuntament mes març
- Serveis Lic 1999 SLU: Servei reforç neteja per Covid edifici ajuntament mes març
- Serveis Lic 1999 SLU: Servei neteja edifici polifuncional mes març
- Serveis Lic 1999 SLU: Servei neteja edifici llar infants mes març
- Serveis Lic 1999 SLU: Servei neteja edifici CEIP El Sitjar mes març
- Serveis Lic 1999 SLU: Servei neteja desinfecció per Covid lavabos edifici CEIP El Sitjar
- Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa: Manteniment jardineria mes març
- J. Cortasa Pérez: Treballs màquina
- A. Martí Caba: Treballs varis màquina
- Espina Maquinaria SL: Lloguer maquinària per a serveis
- Espina Maquinaria SL: Lloguer maquinària per a serveis
- Roma Infraestructures i Serveis SAU: Transport i gestió de runa
- Gerbec SL: Treballs construcció jardineres cruïlla C/ Francesc Macià i C/ Mercè Rodoreda
- Oficina Semat Data SL: Quota telèfons municipals i mòbils regidors
- Oficina Semat Data SL: Adquisició mòbil
- Naturgy Iberia SA: Consum gas edifici llar infants
- Naturgy Iberia SA: Consum gas vestuaris camp de futbol
- Casa del Movil: Funda i protector pantalla mòbil
- Lyreco España SAU: Subministrament màquina plegadora cartes
- Lyreco España SAU: Material d’oficina
- Lyreco España SAU: Material d’oficina
- Ambico Services: Subministrament ambientadors
- ID Waste SL: Subministrament bosses compostables 10 l.
- La Café Original SL: Productes cafetera mes març
- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Subministrament aigües
- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Productes per enjardinaments públics
- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Carburant per vehicles municipals
- Petromiralles SL: Gas-oil calefacció edifici ajuntament
- Petromiralles SL: Gas-oil calefacció edifici Pau Casals
- Farratges Nabau SL: Productes per enjardinaments
- Seguretat Arsol SL: Roba brigada municipal
- Corporación Alimentaria Guissona SA: Productes de neteja
- J. Baró Poca: Material per a obres i serveis
- R. Amorós Camarasa: Material per a obres i serveis
- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis
- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis
- Bigues Linyola SL: Material per a obres i serveis
- Arids Daniel SA: Material per a obres i serveis
Total

170,00
860,00
860,00
125,00
218,40
30,25
82,10
116,67
24,20
138,90
47,48
140,36
127,05
2.171,37
498,93
253,87
2.067,89
891,77
904,05
623,03
191,54
459,48
199,67
488,84
189,97
124,00
1.036,49
1.189,43
181,26
2.244,67
1.071,53
3.504,77
425,46
231,06
564,34
949,69
3.004,01
247,57
1.199,98
286,00
2.129,60
104,94
49,20
1.386,00
3.945,96
762,12
201,48
479,26
19,51
25,00
528,37
69,27
71,63
72,60
2.671,68
54,28
30,01
532,38
223,29
275,20
1.305,14
44,00
59,62
48,38
32,75
251,78
1.285,41
72,76
679,68
1.496,47
137.918,88

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 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:
-

Regidors ajuntament: Assistències òrgans col·legiats mesos febrer-març: 2.803,80 €:
Es fa constar que en l’expedient per a la determinació de les remuneracions econòmiques dels
membres de la corporació municipal de Linyola es va emetre un informe de secretaria intervenció
data 12 de juliol de 2019, el qual conclou que:
En relació a la proposta d’alcaldia de data 11 de juliol de 2019 sobre la determinació de les remuneracions econòmiques
dels membres de la corporació municipal de Linyola cal concloure que:
Primer.- Es remet al 1er. informe de secretaria intervenció de l’ajuntament de Linyola emès en data 11 de juliol de 2019
sobre l’expedient per a la determinació de les remuneracions econòmiques dels membres de la corporació municipal de
Linyola.
Segon.- Estudi de la proposta d’alcaldia de data 11 de juliol de 2019 sobre la determinació de les remuneracions
econòmiques dels membres de la corporació municipal de Linyola
a) En relació a la segona proposta d’acord:
“ Segon.- Determinar les següents remuneracions econòmiques dels membres de la corporació municipal de Linyola:
- No s’estableix cap càrrec amb dedicació exclusiva
- S’estableix el següent càrrec amb dedicació parcial:
- Alcalde: Alex Mases Xifré.
- Dedicació. 75 %
- Règim de dedicació mínima per a l’exercici del càrrec: 30 hores setmanals, en horari flexible.
- Import: 2.100 € bruts mensuals
- Nombre de pagues: 14 (Dotze corresponents a les mensualitats de l’any i dos corresponents a les
mensualitats de juny i desembre).
- Alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la corporació local el pagament de les quotes
empresarials.
- Els membres de la corporació local de Linyola que no percebin retribució amb dedicació exclusiva ni parcial
percebran les següents assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació municipal de que formin part:
- Sessió del ple: 90 €
- Sessió de la junta de govern local: 120 €
- Sessió de la comissió especial de comptes: 90 €
D’acord amb la composició establerta legalment i els nomenaments realitzats per l’alcalde, els regidors que formen
part dels òrgans col·legiats de la corporació municipals són els següents:
1. Ple:
- Annabel Caba Cos
- Albert Batlle Mas
- Susana Caminal Brosel
- Àlvar Farré Maduell
- Mª Eva Llauet Giné
- Meritxell Rodes Cirera
- Joan Carles Civit Mas
- Josep Capdevila Piñol

- Mª Dolors Caumons Sangrà
- Jordi Perera Vallés
2. Junta de govern local:
- Annabel Caba Cos
- Albert Batlle Mas
- Susana Caminal Brosel
3. Comissió Especial de Comptes:
- Annabel Caba Cos
- Albert Batlle Mas
- Susana Caminal Brosel
- Joan Carles Civit Mas
- Josep Capdevila Piñol
Així mateix, percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions de la junta de govern local els
següents regidors que participen com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local,
d’acord amb l’establert al decret d’alcaldia núm. 83 de data 5 de juliol de 2019 de Nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola:
- Àlvar Farré Maduell
- Mª Eva Llauet Giné
- Meritxell Rodes Cirera
Els membres de la corporació municipal de Linyola percebran les següents indemnitzacions per despeses
efectives, ocasionades en l’exercici del seu càrrec, i sempre que estiguin degudament autoritzades i es justifiquen
documentalment:
- Despeses per desplaçament en vehicle propi fora del terme municipal: 0,35 € per quilòmetre.
- Despeses per custòdia de vehicle propi: Degudament autoritzades i justificades documentalment.
- Despeses per manutenció: Degudament autoritzades i justificades documentalment.
- Despeses per allotjament: Degudament autoritzades i justificades documentalment.
- Altres despeses efectives ocasionades en l’exercici del càrrec de regidor: degudament autoritzades i
justificades documentalment. ”
En relació a la determinació de que:
“Així mateix, percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions de la junta de govern local els següents
regidors que participen com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local, d’acord amb l’establert
al decret d’alcaldia núm. 83 de data 5 de juliol de 2019 de Nomenament dels membres i atribucions de la junta de govern
local de l’ajuntament de Linyola:
- Àlvar Farré Maduell
- Mª Eva Llauet Giné
- Meritxell Rodes Cirera ”
Secretaria intervenció informa que:
La junta de govern local és un òrgan col·legiat de la corporació municipal de Linyola i per decret d’alcaldia núm. 83 de 5 de
juliol de 2019 (Nomenament dels membres i les atribucions de la junta de govern local de Linyola) es va decretar, entre
d’altres, el següent:
“ Primer.- Nomenament dels membres de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola estarà integrarà pels següents membres:
- Alcalde: Alex Mases Xifré
- 3 regidors (Equivalents al terç del nombre legal de membres de la Corporació municipal:11) i que seran els següents:
- Annabel Caba Cos
- Albert Batlle Mas
- Susana Caminal Brosel
Així mateix, podran participar com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local els següents
regidors:
- Alvar Farré Maduell
- Mª Eva Llauet Giné
- Meritxell Rodés Cirera ”
Els regidors que no formen part dels òrgans col·legiats de la corporació municipal no poden percebre les assistències per
la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació municipal.
Els següents regidors no formen part de la junta de govern local (òrgan col·legiat de la corporació municipal de Linyola:
Àlvar Farré Maduell
Mª Eva Llauet Giné
Meritxell Rodes Cirera
Per tant, es formula reparament de legalitat de qualsevol acord, resolució i acte administratiu que acordi l’ajuntament de
Linyola en relació a la percepció de les assistències per la concurrència efectiva a les sessions de la junta de govern local
per part dels següents regidors:
Àlvar Farré Maduell
Mª Eva Llauet Giné
Meritxell Rodes Cirera
b) En relació a la quarta proposta d’acord:
“ Quart.- Autoritzar la despesa de les remuneracions econòmiques dels membres de la corporació municipal de Linyola a
càrrec de:
- L’aplicació pressupostària 2019/1/912/10000/01 (Retribucions bàsiques òrgans de govern) del pressupost de
l’exercici 2019 de l’ajuntament de Linyola.
- L’aplicació pressupostària 2019/1/912/10001/01 (Altres remuneracions òrgans de govern) del pressupost de l’exercici
2019 de l’ajuntament de Linyola.
Autoritzar la despesa de les quotes empresarials del règim corresponent de la seguretat social del càrrec amb dedicació
parcial a càrrec de l’aplicació pressupostària 2019/1/912/16000/01 (Seguretat social òrgans de govern) el pressupost de
l’exercici 2019 de l’ajuntament de Linyola.
Disposar que als pressupostos anuals de l’ajuntament de Linyola, fins a la data de validesa d’aquest acord, es consignin els
crèdits pressupostaris necessaris per assumir les obligacions econòmiques derivades d’aquest acord.”

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

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: 26/2021
Promotor: Corporació Alimentària Guissona
Emplaçament de l’obra: C/ Lleida, 16
Descripció de l’obra: Projecte d’obres menors per l’habilitació d’un local destinat al comerç de
productes d’alimentació
Pressupost: 50.000 €
Expedient número: 34/2021
Promotor: Edistribución Redes Digitales SLU
Emplaçament de l’obra: C/ Lluís Companys/Prat de la Riba
Descripció de l’obra: Obertura i tancament de rasa de 109 m. de rasa i estesa de 120 m. de LSBT
i 66 m. de LABT des de la línia aèria BT existent fins a nou entroncament. Instal·lació de nou
suport de formigó, retensar 91 m. de conductor aeri existent i retirada de 180 m. de xarxa aèria.
Pressupost: 7.048,48 €
Expedient número: 35/2021
Promotor: Antoni Coll Segarra
Emplaçament de l’obra: C/ Doctor Fleming, 18
Descripció de l’obra: Repàs i neteja de la teulada. Reparació fuita d’aigua.
Pressupost: 2.500 €
Expedient número: 36/2021
Promotor: Antoni Vallés Colell
Emplaçament de l’obra: C/ Progrés, 8
Descripció de l’obra: Arranjament, reparació de desperfectes i pintat de façana
Pressupost: 1.255,94 €
Expedient número: 37/2021
Promotor: Antoni Vallés Pedrós
Emplaçament de l’obra: C/ Ramon Formiguera, 41
Descripció de l’obra: Arranjament, reparació de desperfectes i pintat de façana
Pressupost: 5.112,78 €
Expedient número: 38/2021
Promotor: Josep Gené Cos
Emplaçament de l’obra: C/ Barret Picat, 19
Descripció de l’obra: Substitució d’enrajolat en pati exterior
Pressupost: 1.800 €
Expedient número: 39/2021
Promotor: Ramon Berart Roca
Emplaçament de l’obra: C/ Jaume I, 4
Descripció de l’obra: Reformar lavabo, rajoles i sanitaris
Pressupost: 1.500 €
Expedient número: 40/2021
Promotor: Josep M. Pedrós Angrill
Emplaçament de l’obra: Ronda Sant Pau, 45
Descripció de l’obra: Netejar la pedra de la façana i col·locació de goteró
Pressupost: 1.500 €
Expedient número: 41/2021
Promotor: Manel Eroles Miralles
Emplaçament de l’obra: Passatge Ausias March, 3
Descripció de l’obra: Reforma de bany i cuina
Pressupost: 5.400 €
Expedient número: 43/2021
Promotor: Jordi Hernández Cava
Emplaçament de l’obra: Polígon 20 – Parcel·la 30
Descripció de l’obra: Substitució de porta, cimentació de guia corredera, reconstrucció de pilars
que aguanten la porta
Pressupost: 895,40 €

Expedient número: 44/2021
Promotor: Pere Xifré Feliu
Emplaçament de l’obra: C/ Reina Sofia, 7
Descripció de l’obra: Instal·lació de 8 panels solars fotovoltaics per autoconsum sobre la teulada
Pressupost: 3.539,67 €
Expedient número: 45/2021
Promotor: Telefónica España SAU
Emplaçament de l’obra: C/ Amadeu Vives encreuament C/ Anselm Clavé
Descripció de l’obra: Substitució d’un pal de fusta model 8E per un altre model 8D
Pressupost: 373,14 €
Expedient número: 46/2021
Promotor: Jordi Escoda Sancho
Emplaçament de l’obra: C/ Cervantes, 43
Descripció de l’obra: Tirar a terra l’envà que separa la cuina i el menjador i fer la cuina nova
Pressupost: 4.700 €
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 LLICÈNCIA AMBIENTAL
DE LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES
ACTIVITATS
Atès que la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 30 de juliol de 2009 va acordar
atorgar a Ramon Trepat Capdevila llicència ambiental per a una ampliació de la capacitat de
l’explotació ramadera porcina amb una capacitat de bestiar final de 1.259 porcs d’engreix, emplaçada
al polígon 18 parcel·les 125 i 126 del terme municipal de Linyola.
Atès l’escrit presentat per Ramon Trepat Capdevila i David Trepat Vila, sol·licitant l’autorització de
l’ajuntament de Linyola per canviar la titularitat de l’expedient de llicència ambiental de l’explotació
ramadera porcina emplaçada al polígon 18 parcel·les 125 i 126 del terme municipal de Linyola de
Ramón Trepat Capdevila a David Trepat Vila.
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 i que amb el canvi
sol·licitat s’hauran de respectar els condicionants de la llicència atorgada.
Vist que la sol·licitud de canvi de titularitat no representa cap variació, ampliació o modificació de
l’activitat.
Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola), la
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’atorgament de llicències, excepte
que les lleis sectorials ho atribueixen expressament al ple.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de l’expedient de llicència ambiental de l’explotació ramadera
porcina (Capacitat: 1.259 porcs d’engreix) emplaçada al polígon 18 parcel·les 125 i 126 del terme
municipal de Linyola de Ramón Trepat Capdevila a David Trepat Vila.
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 Ramon Trepat Capdevila i David Trepat Vila.
Quart.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya per tal que faci la valoració pertinent del canvi de titularitat de l’explotació
ramadera en el pla de gestió de les dejeccions ramaderes de la mateixa.

5.- AUTORITZACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT D’UNA ACTIVITAT SOTMESA AL RÈGIM DE
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Atès que la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 9 d’agost de 2004 va acordar
concedir a Carme Pedrós Galitó llicència municipal d’obertura d’establiments per a la instal·lació d’un
establiment dedicat a perruqueria situat al C/ Salmeron, 7 (baix) de Linyola.
Atès que d’acord amb la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica de la Generalitat i dels
govens locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, l’activitat de perruqueria per la
superfície de l’activitat esmentada està sotmesa al règim de declaració responsable.
Atès l’escrit presentat per Carme Pedros Galitó i Ma. Teresa Poquet Buil sol·licitant l’autorització de
l’ajuntament de Linyola per canviar la titularitat de l’activitat sotmesa al règim de declaració
responsable de perruqueria situada al C/ Salmeron, 7 (baix) de Linyola, de Carme Pedrós Galitó a
Ma. Teresa Poquet Buil.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell sobre l’expedient el qual
conclou que s’emet informe favorable sobre 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’activitat sotmesa al règim de declaració responsable de
perruqueria situada al C/ Salmeron, 7 (baix) de Linyola, de Carme Pedrós Galitó a Ma. Teresa Poquet
Buil.
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 Carme Pedrós Galitó a Ma. Teresa Poquet Buil.

6.- SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE
LINYOLA
Es dóna compte de la següent sol·licitud de connexió a la xarxa general de clavegueram del municipi
de Linyola:
-

Robert Sanchez Vilamajó, per l’immoble del C/ Pi i Margall, 17 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 de clavegueram del municipi de Linyola sol·licitada.
Segon.- Aprovar la liquidació del dret de connexió a la xarxa general de clavegueram d’acord amb
l’establert a l’ordenança fiscal de la taxa de clavegueram.

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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