SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
NÚM. 9 DE 5 DE MAIG 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: 9/2022
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 5 de maig de 2022
Horari: 19.30 h. a 20.00 h.
Lloc: Sala de reunions de l’edifici de l’ajuntament de Linyola

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

Àlex Mases Xifré - Alcalde
Annabel Caba Cos
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.
2.
3.
4.
5.
6.

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’expedients de llicències de parcel·lació.
Atorgament de subvencions de forma directa amb caràcter excepcional per raons d’interès públic i
social a entitats esportives del municipi de Linyola – Segona part de l’any 2021 i any 2022.

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 21 d’abril 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
- A. Mases Xifré: Retribució per dedicació exclusiva per càrrec d’alcalde mes abril
- E. Llauet Giné: Retribució per dedicació parcial per càrrec de regidor mes abril
- Nòmines treballadors ajuntament de Linyola mes abril
- Quotes seguretat social alcalde, regidor i treballadors ajuntament de Linyola mes abril
- Assistència regidors ajuntament al sopar celebració premi de poesia Ma. Mercè Marçal
- Departament de Cultura Generalitat de Catalunya: Taxa emissió informe facultatiu comissió
territorial del patrimoni cultural
- Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros SA: Assegurança accidents treballadors i
regidors de l’ajuntament de Linyola
- Mapfre: Assegurança vehicle municipal
- Mapfre: Assegurança tractor municipal
- 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: Servei alta TPV
- BBVA: Despeses bancàries
- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència
- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència
- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència
- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència

Import (€)
1.648,78
525,28
30.353,62
13.438,52
125,00
110,30
939,58
650,13
109,38
3,63
1,82
3,63
0,28
1,82
0,56
0,28
0,28
41,47
0,80
100,00
0,79
14,60
14,25
5,65
3,10

Informe
Reparament
Secret-Inter.

SI

- Movildata Internacional SLU: Quota geolocalitzadorsvehicles municipals
- Sistemas de Oficina Integra SL: Facturació còpies fotocopiadores
- J. Cornudella Olivart: Treballs correcció llibre projecte Progènie
- Gestió Publicitat Segre SLU: Publicació edicte aprovació avanç POUM
- Gràfics Claret SL: Impressió publicitat activitats i material oficina
- Arts Gràfiques Molino SL: Impressió fotos projecte Progènie
- R. Armario Gamero: Sopar orquestra festa carnaval i aportació marató TV3
- Semat Seguretat SL: Instal·lació càmera sala màquines piscines municipals
- I.lac Energy SLU: Tràmits instal·lació gas edifici Pau Casals
- Familespi Grup SL: Servei desratització anual
- A. MartÍ Caba: Treballs per a obres i serveis
- Jarditec Serveis SL: Servei recollida restes vegetals
- Jarditec Serveis SL: Treballs enjardinaments públics
- Finestrato Linyola SL: Treballs instal·lacions piscines municipals
- Construccions i Promocions Roc Oliva SL: Manteniment teulades cementiri municipal
- Indros Linyola SL: Treballs edifici CEIP El Sitjar
- Indros Linyola SL: Treballs xarxa aigua municipal
- Indros Linyola SL: Treballs enllumenat públic
- Construcciones Hnos Ojeda SL: Treballs sala reunions annexa a biblioteca
- Construcciones Hnos Ojeda SL: Treballs fora projecte biblioteca Linyola, dins biblioteca, fora
biblioteca, teulada, nova sala caldera, sales polivalents CAU i sala de reunions
- Gerbec SL: Treballs obra soterrament línia llum i creuament C/ Prat de la Riba
- Endesa Energia SAU: Facturació llum edifici ajuntament
- Endesa Energia SAU: Facturació llum edifici Pau Casals
- Endesa Energia SAU: Facturació llum edifici consultori mèdic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum edifici llar infants
- Endesa Energia SAU: Facturació llum edifici CEIP El Sitjar
- Endesa Energia SAU: Facturació llum cementiri
- Endesa Energia SAU: Facturació llum semàfor
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Parlem Telecom Companyia de Telecomunicaciones SA: Quota telèfon llar jubilats
- Sd edicions-Mudito &Co: Adquisició 100 exemplars llibre “La Camamilla”
- Sugrañes Editors SL: Material d’oficina
- MTB Distribuciones Tecnológicas SL: Material per al consultori mèdic
- Carbòniques Domingo SL: Material per al consultori mèdic
- Apliclor Water Solutions SA: Productes planta potabilitzadora aigua
- Merkal Calzados SL: Sabates personal brigada
- Espina Maquinària SL: Material i treballs per obres i serveis
- Muntatges Safel SL: Subministrament i instal·lació suports de fusta a camins de Linyola
Total

43,56
247,00
90,75
871,20
417,93
844,58
195,00
212,48
302,50
1.187,97
1.197,90
168,98
4.775,88
3.863,53
373,89
318,98
320,21
2.106,54
3.599,34
10.156,74
5.451,46
257,35
354,36
361,12
100,18
671,95
10,36
11,14
63,14
101,98
521,12
567,89
341,20
165,60
145,89
450,32
423,50
72,60
68,61
610,38
19,99
639,70
6.776,00
97.574,35 €

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 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:
-

Nòmines dels treballadors de l’ajuntament de Linyola: Entre les quals es comprova que consta
des del 22 de febrer de 2022 la d’un nou treballador (Ramona Zapater Martinez) per a lloc de
treball de peó brigada:
Es fa constar que en relació a aquesta despesa s’ha emès un informe de secretaria intervenció
(Número B-4) de data 1 de març de 2022, el qual conclou que:
-

-

-

Examinada la documentació sobre contractació de personal no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació d’un nou
treballador (Ramona Zapater Martinez) per a lloc de treball de peó brigada.
Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola en relació a la contractació d’un nou treballador
(Ramona Zapater Martinez) per a lloc de treball de peó brigada 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 contractació de personal.
- Es formula reparament de legalitat:
- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de les nòmines de personal de l’esmentat
treballador.
- Del pagament de les nòmines de personal de l’esmentat treballador.
A l’annex de personal del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta a l’apartat de personal laboral temporal 2
llocs de treball de “Peó brigada” amb les característiques descrites anteriorment.
Examinada la documentació sobre contractació de personal aquests 2 llocs de treball no es troben contractats.
Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària:
- A l’aplicació pressupostària 2022/1/450/13100/01 (Retribucions personal laboral temporal brigada) fins a l’import de 50.700 € per
autoritzar les despeses de les retribucions del personal laboral temporal de la brigada municipal de Linyola.
- A l’aplicació pressupostària 2022/1/450/16000/01 (Seguretat social personal brigada) per autoritzar les despeses de la seguretat
social del personal de la brigada municipal de Linyola fins a l’import de 56.351,61 € per autoritzar les despeses de la seguretat
social del personal de la brigada municipal de Linyola.

Factura núm. 26 de data 13 d’abril de 2022 presentada per Construcciones Hnos. Ojeda SL pel
concepte “Treballs fora projecte biblioteca Linyola, dins biblioteca, fora biblioteca, teulada, nova
sala caldera, sales polivalents CAU i sala de reunions” per un import de 10.156,74 €:
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria
intervenció (Número B-14) de data 29 d’abril 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 10.156,74 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/3321/61900/01 (Reforma biblioteca
municipal) 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. 22-137 de data 25 d’abril de 2022 presentada per Muntatges Safel SL pel concepte
“Subministrament i instal·lació de suports de fusta a camins de Linyola” per un import de 6.776 €:
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria
intervenció (Número B-15) de data 29 d’abril 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 6.776 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/165/61900/01 (Millores xarxa enllumenat
públic) del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i
adequada per autoritzar la despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura.
-

-

-

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: 62/2022
Promotor: Joan Tarragona Bergadà
Emplaçament de l’obra: C/ Anselm Clavé, 2
Descripció de l’obra: Reparar claraboia
Pressupost: 150 €
Expedient número: 68/2022
Promotor: Montserrat Martí Giribet
Emplaçament de l’obra: C/ Reina Sofia, 1
Descripció de l’obra: Arreglar humitats i reformar paret exterior del jardí
Pressupost: 750 €

Expedient número: 70/2022
Promotor: Victòria Fontanet Puigpinós
Emplaçament de l’obra: C/ Pons i Arola, 73
Descripció de l’obra: Posar planxer a les golfes
Pressupost: 2.000 €
Expedient número: 71/2022
Promotor: M. Carme Martí Solé
Emplaçament de l’obra: C/ Església, 33
Descripció de l’obra: Arreglar escales entrada principal, sanejar i enrajolar
Pressupost: 3.000 €
Expedient número: 72/2022
Promotor: El Boute Mohamed
Emplaçament de l’obra: C/ Pons i Arola, 89 - Baix 2a.
Descripció de l’obra: Canviar rajoles de la cuina
Pressupost: 400 €
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: 5/2019
Promotor: Anna Arenas Bosch
Emplaçament de l’obra: C/ Pons i Arola, 46
Descripció: Pavimentar garatge, enrajolar bany i cuina, canviar mobiliari cuina, canviar finestres,
arrebossar paret, reparar teulades i terrat i reparar canonades
Pressupost: 11.290 €
Aprovació expedient de llicència d’obres: Acord de junta de govern local de data 12 de febrer 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’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ
Atesa les següents sol·licituds de llicències de parcel·lació:
Expedient número: 42/2021
Promotor: M. Victoria Aspas Juan i fills
Emplaçament de la parcel·lació: C/ Edison, 33
Referència cadastral finca inicial: Finca urbana 5695005CG2159N0001SD: 616 m2
Parcel·les resultants: Finca 1: 362 m2 – Finca 2: 254 m2
Total parcel.la resultant: 616 m2
Expedient número: 67/2022
Promotor: Gemma Eroles Miralles
Emplaçament de la parcel·lació: C/ Lluís Millet, 34
Referència cadastral finca inicial: Finca urbana 5403014CG2250S0001PA: 308,15 m2
Parcel·les resultants: Finca 1: 154,71 m2 – Finca 2: 153,44 m2
Total parcel.la resultant: 308,15m2
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement els expedient havent-se d’observar
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, que 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 llicència de parcel·lació relacionat 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.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació
dels esmentats expedients de llicències urbanístiques, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de
la taxa per expedició de documents administratius.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats als efectes legals oportuns.

6.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE FORMA DIRECTA AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL
PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC I SOCIAL A ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE
LINYOLA – SEGONA PART DE L’ANY 2021 I ANY 2022
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 esportiva 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 la segona part de l’any
2021 i l’any 2022 i ha presentat la justificació documental de la realització de les activitats:
-

Club futbol sala Linyola

Vist que l’esmentada entitat realitza activitats esportives 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 2022 de l’ajuntament de Linyola s’ha consignat crèdit
pressupostari a l’aplicació pressupostària 2022/1/341/48000/01 (Ajuts activitats i entitats esportives)
per atorgar subvencions a activitats i entitats esportives 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 una subvenció de forma directa amb caràcter excepcional per raons d’interès públic i
social que dificulten la seva convocatòria pública a la següent entitat esportiva del municipi de Linyola
per tal de sufragar part de les despeses de l’organització d’activitats realitzades durant la segona part
de l’any 2021 i l’any 2022:
-

Club futbol sala Linyola: 5.000 €

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 2022/1/341/48000/01 (Ajuts
activitats i entitats esportives) del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola.
Tercer.- Comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda la
informació sobre les subvencions atorgades, 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.
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