SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
Núm. 11 de 31 de maig de 2018

ACTA

El 24 de maig de 2015 es van celebrar les eleccions locals, d’acord amb l’establert al Reial Decret
233/2015, de 30 de març, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assembles de Ceuta i Melilla
per al 24 de maig de 2015.
El 13 de juny de 2015 es va celebrar la sessió pública de constitució de la corporació municipal de
Linyola i d’elecció de l’alcalde.
Per decret d’alcaldia número 73 de 18 de juny de 2015 s’ha decretat 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 de l’ajuntament.
El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 29 de juny de 2015 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 78 de 30 de juny de 2015 es va decretar el nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola.
El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 13 de juliol de 2015 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 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: 11/2018
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 31 de maig de 2018
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
Alba Balcells Barril
Sebastià Mas Martí
Òscar Camí Puig

-

Participants com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local:
Lourdes Azor Farras
Anabel Caba Cos
Albert Batlle Mas

-

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 substitueixi.
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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local.
Aprovació d’acords en relació a factures i despeses.
Aprovació d’expedients de llicències d’obres.
Aprovació inicial del projecte tècnic de l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri municipal de
Linyola”.
5. Aprovació d’acords sobre l’expedient per a la contractació del servei de socorrisme i salvament de
les piscines municipals de Linyola - Any 2018.

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 17 de maig de
2018 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
- Seguretat social: Quotes seguretat social treballadors i alcalde mes abril
- Teixido Associats Consellers SLU: Serveis laborals i seguretat social mes abril
- Federació de Municipis de Catalunya: Quota associat any 2018
- Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA: Assegurança d’edificis
municipals any 2018
- Hermes Comunicacions SA: Subscripció diari “El Punt Avui” any 2018
- Nova Amoca SL: 4 Dinars protocol·laris
- Plandora SCP: Publicitat fira de la camamilla
- Plandora SCP: Publicitat fira de la camamilla
- Societat Portat de Lleida SL: Publicitat fira de la camamilla i festa major maig
- Informació de Comarques SL: Publicitat fira de la camamilla
- Secova2018 SL: Tallers fira de la camamilla
- R. Gobern Simó: Dinamitzar tallers fira de la camamilla
- Premis concursos de la fira de la camamilla
- On Egin: Dinar i preparar tapes fira de la camamilla
- L’Ateneu de Linyola: Preparació tapes fira de la camamilla
- L’Ateneu de Linyola: Dinar colla grallers i gegants a la festa major maig
- IrbLleida Fund. Dr. Pifarré: Col·laboració adquisició xapes per pregó Postu
- Marquez Segarra SL: Animació Grup “Sidral” sopar de les cassoles festa major maig
- Marquez Segarra SL: Activitat “Escape Room” festa major maig
- Marquez Segarra SL: Actuació Cercavila amb “La cremallera” festa major maig
- Marquez Segarra SL: Actuació “Xaranga Mai Toquem B” festa major maig
- Marquez Segarra SL: Actuació “Orquestra Saturno” festa major maig
- Marquez Segarra SL: Actuació “The Pink Goats” festa major maig
- Marquez Segarra SL: Actuació “Slalom” festa major maig
- Marquez Segarra SL: Activitat Parc infantil festa major maig
- Marquez Segarra SL: Espectacle “Bona Gent” Quim Masferrer festa major maig
- Farra Solsona SL: Servei vigilància festa major maig
- Protección Integral Lleidatana SL: Servei seguretat festa major maig
- Serveis LIC SLU: Neteja edifici ajuntament mes abril
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici polifuncional mes abril
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici llar d’infants mes abril
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici CEIP El Sitjar mes abril
- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edificis municipals
- Acronet neteja SL: Servei neteja façana edifici consultori
- H. Badia Moset: Treballs fusteria edificis varis i fira de la camamilla
- Finestrato Linyola SL: Portes magatzem camp de futbol
- A. Marquilles Amigó: Remats parquet poliesportiu
- Signum Nordest SL: Senyalització viària
- Mecano Camp SA: Reparació màquina talla gespa
- J. Sans Altisent: Realització paviment, reparació voreres i col·locació vorades
- Endesa Energia SAU: Consum elèctric magatzem per a serveis
- Gas Natural Servicios SDG SA: Consum gas edifici llar d’infants
- Gas Natural Servicios SDG SA: Consum gas vestidors camp de futbol
- Telefónica de España SAU: Quota telèfon ajuntament
- Telefónica de España SAU: Quota fax ajuntament

Import (€)

Informe

10.672,92
509,65
435,65
9.171,31
517,60
81,10
145,20
154,80
66,55
200,00
750,20
318,00
645,00
1.480,00
102,00
426,00
800,00
840,95
1.512,50
1.149,50
847,00
5.445,00
1.210,00
1.573,00
1.754,50
7.381,00
508,20
283,14
405,24
537,51
904,54
2.861,22
1.321,32
237,16
271,57
1.427,80
1.476,20
1.369,44
23,60
3.729,22
153,95
149,65
96,27
299,44
78,97

SI

SI

- Telefónica de España SAU: Quota telèfon biblioteca
- Telefónica de España SAU: Quota telèfon escola de música
- Telefónica de España SAU: Quota telèfon llar d’infants
- Sistemes d’Oficina de Lleida i Tarragona SL: Facturació còpies fotocopiadora
- Cal Jordi SCP: Productes elaboració sopar cassoles festa major maig
- Carbòniques Domingo SL: Begudes sopar cassoles festa major maig
- Repsol Butano SA: Bombones sopar cassoles festa major maig
- Pastisseria El Timbalar: Productes esmorzar trobada pachword festa major maig
- S. Mases Pallarés: Despeses vàries demostració cuina fira de la camamilla
- Cal Jordi SCP: Productes esmorzar fira de la camamilla
- Pagès Editors SL: Llibres “Ulls Maragda” per fira de la camamilla
- V. Solé Petit: Adquisició cadires sala de plens ajuntament
- E. Farré Joval: Fabricació cassoles d’inox
- J. Mirabet Manero: Productes desinfecció i neteja
- Apliclor Water Solutions SA: Productes per planta potabilitzadora
- Obis SL: Roba brigada municipal
- Corporación Alimentaria Guissona SA: Material de neteja
- Corporación Alimentaria Guissona SA: Material de neteja
- Alberto Soler SA: Material per a obres i serveis
- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis
- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis
- Arenes Bellpuig SL: Material per a obres i serveis
- Arids Daniel SA: Material per a obres i serveis
- Arids Daniel SA: Material per a obres i serveis

91,31
74,48
89,49
636,39
2.032,26
553,77
164,68
108,70
83,51
230,00
239,99
3.931,29
1.089,00
492,01
275,53
313,03
55,21
75,71
309,88
22,81
53,82
254,39
167,28
3.332,34
Total

SI

79.000,75

Atès que el pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola s’ha aprovat inicialment pel ple de
l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017 i definitivament per decret
d’alcaldia núm. 2 de 8 de gener de 2018.
Atès que el pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola s’ha modificat mitjançant
l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits del pressupost, per incorporació de romanents de crèdits
procedents de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior (2017), que s’ha aprovat per decret
d’alcaldia número 27 de 12 de febrer de 2018.
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:
-

Que es relacionen a continuació:
Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció de data 28 de maig de 2018 el
qual consta, entre d’altres, que:
Antecedent segon.

En la relació de factures i despeses que es proposen aprovar per la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola consten els següents
documents de despesa amb la següent causa de reparament: Insuficiència o inexistència de consignació pressupostària adequada i suficient
per assumir les obligacions derivades de les factures i despeses al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola:

Emissor
IrbLleida Fund. Dr. Pifarré

Serveis Lic 1999, SLU

Número

Data

Import factura

CCL201815

18/5/2018

800 €

0019123-S11

30/4/2018

1.321,32 €

Causes de reparament
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/338/22699/02:
Festa major maig
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/920/21200/02:
Manteniment edifici Pau Casals

Antecedent tercer.
En la relació de despeses que es proposen aprovar consten els següents documents de despesa amb la següent causa de reparament: No
compleix el contingut i els requisits de les factures o documents substitutius que s’estableixen al Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit:

Emissor
S. Mases Pallares

Data
28/5/2018

Import
83,51 €

Concepte de la despesa
Productes fira camamilla

Aplicació pressupostària
2018/1/432/22602/01:
Informació i promoció turística i econòmica

Conclusió:
D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments jurídics es conclou que:
Al pressupost de l’exercici 2018 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.
Les factures o documents substitutius relacionades en el antecedent tercer no compleixen el contingut i els requisits de les factures o
documents substitutius que s’estableixen al Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit.
Per aquests motius, 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.

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 78 de 30 de juny de 2015 de nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local, la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució
per l’aprovació de l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació, ordenació del
pagament de les obligacions i despeses, 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.- Aprovar l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació de l’obligació, i
l’ordenació del pagament de les despeses relacionades anteriorment.
Segon.- Donar conformitat i aprovar les factures i despeses relacionades anteriorment.
Tercer.- Aplicar les factures i despeses relacionades anteriorment a les aplicacions pressupostàries
que corresponguin del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.

3.- APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES
Ateses les següents sol·licituds de llicències d’obres:
Expedient número: 32/2018
Promotor: Silvia Escolà Nogués
Emplaçament de l’obra: C/ Llibertat, 30 1r.
Descripció: Enrajolar pis, canviar cuina i bany
Pressupost: 20.000 €

Expedient número: 36/2018
Promotor: Rosalin Roig Duart
Emplaçament de l’obra: C/ Domènec Cardenal, 28
Descripció: Sanejar 12 m2 de salobre de la façana
Pressupost: 400 €
Expedient número: 37/2018
Promotor: Josep Fontanet Cava
Emplaçament de l’obra: C/ Amadeu Vives, 3
Descripció: Reparació de l’entrada i 15 m2 al jardí malmesos per la humitat
Pressupost: 2.760,80 €
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 78 de 30 de juny de 2015 de nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local, la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució
per a l’atorgament de llicències i parcel·lacions urbanístiques.
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 INICIAL DEL PROJECTE TÈCNIC DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ DE 48 NINXOLS
AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LINYOLA”
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives als
cementiris i activitats funeràries.
Atès que l’ajuntament de Linyola és titular del cementiri del municipi, que està situat al camí de
Balaguer, en el qual és necessària la construcció de nous nínxols per realitzar la seva assignació en
els enterraments dels difunts.

Atès que l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri
municipal de Linyola” i ha previst la despesa al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de
Linyola, aprovat inicialment per acord del ple de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària de data
30 de novembre de 2017 i definitivament per decret d’alcaldia núm. 2 de 8 de gener de 2018, a
l’aplicació pressupostària 2018/1/164/62200/01 (Construcció nínxols cementiri) i amb un crèdit
definitiu de 50.000 €.
Vist que l’adjudicació d’un contracte d’obres requerirà la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i
replanteig del corresponent projecte que definirà al precisió l’objecte del contracte.
Vist que el projecte tècnic de l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri municipal de Linyola” s’ha
redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Vist que l’objecte d’aquest projecte es definir i valorar les obres necessàries a fi de procedir a la
construcció de 48 nínxols a la zona nord-oest de l’última ampliació del cementiri municipal de Linyola,
i que inclou també la seva coberta amb la recollida d’aigües pluvials i paviment.
Vist que el pressupost d’execució per contracta del projecte és de 39.943,30 €.
Vist que per decret d’alcaldia número 65 de 22 de maig de 2018 s’ha incoat l’expedient administratiu
per a l’aprovació del projecte tècnic de l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri municipal de
Linyola”.
Vist que el tècnic municipal ha emès un informe de supervisió del projecte tècnic de l’obra en data 22
de maig de 2018 el qual conclou que es verifica que a la documentació i el contingut del projecte
tècnic de l’obra s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així
com la normativa tècnica aplicable a aquest tipus de projecte.
Vist que secretaria intervenció de l’ajuntament de Linyola ha emès en data 22 de maig de 2018 un
informe sobre l’expedient per a l’aprovació del projecte tècnic de l’obra el qual conclou que:
-

Es podrà aprovar:
Si la seva documentació i el seu contingut s’ajusten al que estableixen les disposicions generals de
caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica aplicable a aquest tipus de projectes.
Si l’expedient administratiu es tramita d’acord amb els fonaments jurídics mencionats anteriorment.
-

Vist que el pressupost d’execució de contracta del projecte tècnic de l’obra és de 39.943,30 € (IVA
inclòs) i que el valor estimat del contracte en el cas dels contractes d’obres, subministraments i
serveis, serà l’import total, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit i, per tant, en aquest
expedient és de 33.010,99 €, la competència com a òrgan de contractació i, per tant, per aprovar el
projecte tècnic de l’obra correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, ja que:
-

-

El valor estimat del contracte (33.010,99 €) no supera el 10% (200.794,87 €) dels recursos
ordinaris del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.
Al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola està prevista l’obra objecte del
projecte tècnic a l’aplicació pressupostària 2018/1/164/62200/01 (Construcció nínxols
cementiri) amb un crèdit definitiu de 50.000 €.
En el projecte tècnic de l’obra no consta que l’execució de l’obra comporti l’expropiació
forçosa.

Vista la normativa legal aplicable a l’expedient establerta als articles 231 a 236 i Disposició Addicional
2a. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, als articles 234, 235 i 274
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, als articles 8 a 45 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis del ens locals, als articles 88 a 94 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, als articles
21.1.o), 22.2.ñ) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i al
decret d’alcaldia número 78 de 30 de juny de 2015 de nomenament dels membres i atribucions de la
junta de govern local de l’alcalde a la junta de govern local.

La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri
municipal de Linyola”.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant la
publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, durant els quals es podrà examinar i formular
les al·legacions que es creguin pertinents.
Tercer.- Finalitzat el període d’informació pública de l’expedient i en cas de que no s’haguessin
presentat al·legacions, entendre definitivament adoptat l’acord d’aprovació inicial sense necessitat
d’acord de la junta de govern local. En cas d’haver-se presentat al·legacions, la junta de govern local
les resoldrà i, en el seu cas, aprovarà definitivament l’expedient.
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
Cinquè.- Aprovat el projecte i prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació de l’obra,
efectuar el replanteig del projecte, que s’incorporarà a l’expedient de contractació.

5.- APROVACIÓ D’ACORDS SOBRE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
SOCORRISME I SALVAMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LINYOLA - ANY 2018
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, la promoció de
l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
Atès que durant l’estiu de 2018 s’ha de prestar el servei de les piscines municipals de Linyola.
Atès que l’article 17 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, del Departament de Sanitat i Seguretat
Social, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, indica que
piscines han de disposar d’un servei de salvament i socorrisme segons el seu aforament.
Atès que les piscines municipals de Linyola han de disposar, pel seu aforament, d’un socorrista per
prestar el servei de salvament i socorrisme durant les hores d’obertura al públic i, com l’horari
d’obertura de les piscines municipals és de les 11.00 h. a les 20.00 h. de dilluns diumenge, és
necessari contractar a 2 socorristes a fi que alternin l’esmentat horari a fi de complir amb la normativa
laboral aplicable.
Atès que l’ajuntament de Linyola no té els medis suficients per prestar el servei de socorrisme i
salvament de les piscines municipals per la pròpia administració, es justifica degudament la necessitat
de contractar aquest servei, d’acord amb l’article 30.3 de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes dels sector públic.

Atès que la celebració dels contractes per part de les administracions públiques requereix la prèvia
tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat
del contracte en el termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i que haurà de
ser publicat en el perfil del contractant, d’acord amb l’establert a l’article 116.1 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre.
Atès que per decret d’alcaldia número 66 de 25 d’abril de 2018 s’ha incoat un expedient per a la
contractació del servei de socorrisme i salvament de les piscines municipals de Linyola - Any 2018.
Atès que les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells que siguin
necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals i que, a aquest efecte, la

naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat així
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les s’han de determinar amb precisió,
deixant constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la
seva adjudicació, d’acord amb l’establert a l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Atès que el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins
institucionals de l’ajuntament de Linyola com és la competència en matèria promoció de l’esport i
instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure i s’han determinat amb precisió la naturalesa i
extensió de les necessitats que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat
del seu objecte i contingut per a satisfer-les en el decret d’alcaldia d’incoació de l’expedient.
Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós,
del sector públic, de servei 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, 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.
Atès que l’ajuntament de Linyola ha sol·licitat al Consell Esportiu del Pla d’Urgell un pressupost pel
servei de socorrisme i salvament de les piscines municipals de Linyola del 10 de juny a l’11 de
setembre de 2018 en horari d’11.00 a 20.00 hores i per activitats esportives, que ascendeix a
10.100,82 € i més l’IVA (21%) resultant un import total de 12.222 €.
Vist que com el valor estimat del contracte del subministrament objecte d’aquest expedient és de
10.100,82 € (Import sense incloure l’IVA), es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor de
servei ja que el valor estimat del contracte no supera els 15.000 €.
Vist que el contracte menor podrà adjudicar-se a les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per alguna prohibició de
contractar i acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així mateix
hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a
la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. A més, si és persona
jurídica la prestació del contracte haurà d’estar compresa dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat
que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals les siguin pròpies. A l’expedient de
contractació consta la documentació que justifica l’aptitud (Capacitat i solvència) per contractar amb el
sector públic de l’empresari que ha presentat el pressupost del subministrament a contractar.
Vist que la tramitació administrativa de l’expedient de contractació s’haurà de realitzar d’acord amb
l’establert a la normativa legal i el procediment indicats per als contractes menors.
Vist l’informe emès per secretaria Intervenció sobre l’expedient de contractació emès en data 25 de
maig de 2018 el qual conclou que:
-

Segons l’alcaldia, el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins
institucionals de l’ajuntament de Linyola i s’han determinat amb precisió la naturalesa i extensió de les
necessitats que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per a satisfer-les.

-

Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del
sector públic, de servei 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.
El contracte es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor de servei ja que el valor estimat del
contracte no supera els 15.000 € (Import sense incloure l’IVA).
La tramitació administrativa de l’expedient de contractació s’haurà de realitzar d’acord amb l’establert a la
normativa legal i el procediment indicats per als contractes menors.
El contracte menor s’haurà d’adjudicar a les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per alguna prohibició de contractar i acreditin la seva
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així mateix hauran de comptar amb l’habilitació
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que

-

-

-

-

-

-

constitueixi l’objecte del contracte. A més, si és persona jurídica la prestació del contracte haurà d’estar
compresa dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals
les siguin pròpies.
L’expedient del contractació per part de l’entitat local podrà ser aprovat si es tramita 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.
A l’expedient de contractació consta la documentació que justifica l’aptitud (Capacitat i solvència) per
contractar amb l’administració pública de l’empresari que ha presentat el pressupost del subministrament a
contractar.
La competència com a òrgan de contractació correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola
ja que l’import del contracte no supera el 10% (200.794,87 €) dels recursos ordinaris del pressupost de
l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.
Al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació pressupostària suficient i
adequada per prestar el servei objecte d’aquest expedient.
Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada contractació.
Es formula reparo de legalitat:
- De l’acord d’adjudicació del contracte menor.
- De la/es factura/es del contracte i del seu pagament.
En cas d’aprovar-se la contractació, s’haurà d’aprovar una modificació de crèdit del pressupost de l’exercici
2018 de l’ajuntament de Linyola a fi de suplementar el crèdit pressupostari de l’aplicació pressupostària
2018/1/342/22799/01 (Servei salvament i socorrisme piscines) per l’import de la despesa de la contractació
pel qual no consta crèdit suficient i adequat i pel concepte del servei objecte d’aquest expedient.

Atès que l’ajuntament de Linyola ha previst servei de salvament i socorrisme de les piscines
municipals de Linyola al pressupost de l’exercici 2018 (Aplicació pressupostària 2018/1/342/22799/01:
Servei salvament i socorrisme piscines) i amb un crèdit definitiu de 10.400 €.
Vist que com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 10.100,82 € (IVA exclòs), la
competència com a òrgan de contractació correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de
Linyola, ja que l’import del contracte (10.100,82 €) no supera el 10% (200.794,87 €) dels recursos
ordinaris del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.
Vist l’establert als Articles 2, 3, 13 (Contracte obres) / 16 (Contracte suministraments) / 17 (Contracte
serveis), 25, 28, 29.8, 30.3 (Contracte serveis), 36.1, 63.4, 65 a 76, 84 a 97, 101.1.a), 116.1 i 4, 118,
131.3, 151.3, 153.2, 335.1, Disposició Addicional 2a., 3a., 5a., i 15a. i Annex I (Contractes obres) de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, Article 47 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i al Decret d’alcaldia número 78 de 30 de juny de 2015
de nomenament dels membres i atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Motivar la necessitat de l’expedient de contractació del servei de socorrisme i salvament de
les piscines municipals de Linyola - Any 2018 en el següent informe:
Les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, la promoció de
l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
Durant l’estiu de 2018 s’ha de prestar el servei de les piscines municipals de Linyola.
L’article 17 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, del Departament de Sanitat i Seguretat Social,
pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, indica que
piscines han de disposar d’un servei de salvament i socorrisme segons el seu aforament.
Les piscines municipals de Linyola han de disposar, pel seu aforament, d’un socorrista per
prestar el servei de salvament i socorrisme durant les hores d’obertura al públic i, com l’horari
d’obertura de les piscines municipals és de les 11.00 h. a les 20.00 h. de dilluns diumenge, és
necessari contractar a 2 socorristes a fi que alternin l’esmentat horari a fi de complir amb la
normativa laboral aplicable.
L’ajuntament de Linyola no té els medis suficients per prestar el servei de socorrisme i salvament
de les piscines municipals per la pròpia administració, es justifica degudament la necessitat de
contractar aquest servei, d’acord amb l’article 30.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contractes dels sector públic.
Les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells que siguin
necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals i que, a aquest efecte, la
naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat

així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les s’han de determinar amb
precisió, deixant constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment
encaminat a la seva adjudicació, d’acord amb l’establert a l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes dels sector públic.
El contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins
institucionals de l’ajuntament de Linyola com és la competència en matèria promoció de l’esport i
instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure i s’han determinat amb precisió la
naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les en el decret d’alcaldia d’incoació de
l’expedient.
Segon.- Adjudicar el contracte menor de del servei de socorrisme i salvament de les piscines
municipals de Linyola - Any 2018 al Consell Esportiu del Pla d’Urgell per un valor estimat de
10.100,82 € i més l’IVA (21%) resulta un preu de contracte de 12.222 €.
Tercer.- En vista de la documentació que consta a l’expedient, justificar que:
-

-

No se està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació: Ja que no s’ha alterat indegudament l’objecte del contracte amb el fi de defraudar
els límits previstos per al contracte menor, i que l’objecte del contracte és únicament aquest i
no es preveu cap altre contracte de subministrament igual a aquest.
Que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament
superin la xifra que consta en l’apartat primer de l’article 118 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre (En els contractes de serveis: Valor estimat de 15.000 €): Ja que no consta la
existència de 2 contractes menors quines prestacions siguin equivalents en un any, comptat
des de l’aprovació de la despesa.

Quart.- Aprovar la despesa de la contractació.
Cinquè.- Autoritzar la despesa de la contractació i reconèixer l’obligació de pagament de la
contractació a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018/1/342/22799/01 (Servei salvament i
socorrisme piscines) del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.
Incoar un expedient de modificació de crèdits del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de
Linyola per suplementar el crèdit pressupostari de l’aplicació pressupostària 2018/1/342/22799/01
(Servei salvament i socorrisme piscines) del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola
per autoritzar la despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la resta de la despesa de la
contractació.
Sisè.- Incorporar a l’expedient de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les
normes de desenvolupament de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, estableixin.
Setè.- Notificar a l’adjudicatari aquest acord en el termini de 10 dies a partir de la data en que l’acte
hagi estat dictat, mitjançant medis electrònics.
Vuitè.- Publicar la informació relativa al contracte menor adjudicat al perfil del contractant, que
s’haurà de realitzar trimestralment.
Novè.- Trametre al Registre de Contractes del Sector Públic de la Junta Consultiva de Contractació
de la Generalitat de les dades sobre el contracte adjudicat en el termini de 3 mesos següents a la
formalització del contracte i de la seva extinció.
Desè.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu aquest
acord.

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,
Firmado
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Vist i plau,
L’alcalde,
Firmado
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