
   
 
  

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 10 DE 19 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: 10/2022 
- Caràcter: Sessió ordinària 
- Data: 19 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola. 
2. Aprovació d’acords en relació a factures i despeses.      
3. Aprovació d’expedients de llicències d’obres. 
4. Aprovació inicial del projecte tècnic de l’obra “Consolidació i estabilització del llenç de façana 

principal del castell de Linyola - Edifici de l’ajuntament - BCIN”. 
5. Aprovació d’acords en relació a la festa major de maig de 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 5 de maig 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 

 
Import  (€) 

Informe 
Reparament 
Secret-Inter.      

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Quota bimestral serveis medi ambient delgats  32.629,66  

- Departament de Salut: Inspecció periòdica control sanitari aigües 60,10  

- Omnium Cultural: Quota soci any 2022 50,00  

- Mapfre: Assegurança vehicle municipal 202,33  

- Algeco Construcciones Modulares SLU: Lloguer mòdul llar infants 575,96  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 55,38  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 3,63  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,82  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 9,46  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 9,18  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,85  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 7,24  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- BBVA: Despeses bancàries 60,00  

- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 6,75  

- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 3,00  

- 10 Gestió Empresarial SL: Serveis laborals mes maig 549,99  

- Rodriguez Ros Advocats SLP: Redacció informe jurídic procés estabilització personal 1.815,00  

- Centro Médico Pla d’Urgell SA: Servei anual de prevenció de riscos laborals 676,70  

- Previntegral SL: Servei anual de prevenció de riscos laborals : Especialitats tècniques 722,98  

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

- Siemens Renting SA: Quota arrendament fotocopiadora 47,19  

- Ascensors F. Sales SL: Manteniment ascensors edifici sindicat 2n. trimestre 235,95  

- I. Carles Aguilà: Servei coordinació brigada mes abril 2.613,60 SI 

- M. Sassi Diaz: Servei psicologia mes abril 476,00  

- M. Torra Solano: Sessió de contes familiars diada de Sant Jordi 218,50  



- M. Torra Solano: Sessió de contes per adults diada de Sant Jordi 522,50  

- A tota Bústia Serveis publicitaris SL: Repartir programes festa major i fira de la camamilla 139,15  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici ajuntament mes abril 438,65  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici polifuncional mes abril 581,84  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici llar infants mes abril 979,13  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei de neteja edifici CEIP El Sitjar mes abril 3.097,13  

- Finestrato Linyola SL: Instal·lació porta sala de màquines edifici Pau Casals 1.687,95  

- P. Llauradó Garulo: Treballs pintar expositors 1.286,69  

- Fusteria Heribert SLU: Panells per a fotos 1.165,19  

- Fusteria Heribert SLU: Treballs fusteria al camp de futbol 44,41  

- Fusteria Heribert SLU: Treballs fusteria per l’AMPA El Sitjaret 128,45  

- J. Lechosa Aspas: Servei autorrentat vehicles municipals 9,47  

- Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa: Manteniment jardineria mes abril 1.212,08  

- Excavacions Cascalló Castelló SL: Treballs màquines obra llum C/ Prat de la Riba 4.906,55 SI 

- Excavacions Cascalló Castelló SL: Treballs màquines obra C/ Prat de la Riba       3.152,05 SI 

- Romà Infraestructures i Serveis SAU: Servei transport i gestió de runa  1.062,60  

- BNP Paribas: Quota centraleta telèfons ajuntament 138,90  

- BNP Paribas: Quota centraleta telèfons consultori mèdic 47,48  

- Oficina Semat Data SL: Quota telèfons fixes i mòbils ajuntament  873,85  

- Semat Data SL: Telèfon llar infants 108,90  

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici ajuntament 215,42  

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici polifuncional 1.462,41 SI 

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici llar infants 837,71 SI 

- Catgas Energia SA: Consum gas vestuaris camp de futbol 118,68  

- Catgas Energia SA: Consum gas menjador edifici CEIP EL Sitjar 133,10  

- Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions: Quota telèfon llar de jubilats 44,95  

- Repsol Butano SA: Gas propà 147,51  

- C. Camarasa Fontanet: Compra llibres per a la biblioteca 302,48  

- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina 50,65  

- C. Camarasa Fontanet: Material concurs de poesia CEIP El Sitjar 83,60  

- A. Martí Avila: Material concurs de poesia CEIP El Sitjar          111,50  

- A. Marti Avila: Compra llibres per a la biblioteca 40,55  

- Lyreco España SA: Material d’oficina            75,58  

- Lyreco España SA: Material d’oficina             57,05  

- A. Galitó Martí: Productes berenar llar infants febrer          453,59  

- A. Galitó Martí: Productes berenar llar infants març         486,31  

- A. Galitó Martí: Productes berenar llar infants abril         388,82  

- La Cafè Original SL: Productes cafetera mes abril            4,24  

- Xiaowei Yin - Super Linyola: Material per a serveis            4,50  

- Gràfics Claret SL: Material per la Catigat         404,14  

- Castell del Remei SL: Subministrament vi per festa cassoles      1.901,34  

- Industrias Seriluz SL: Subministrament material per fira camamilla          674,58  

- Sacs Anguera SL: Material per fira camamilla          566,28  

- Ileroffice SL: Material per a serveis           14,88  

- Carbòniques Domingo SL: Material per a serveis          241,40  

- Indros Linyola SL: Equipació piscines: Subministrament de 4 escales i 3 dutxes      7.256,37 SI 

- Mas Xerrill SAT N. 1522 CAT: Subministrament arbres per enjardinaments públics      2.728,00  

- Rapi Plant 1 SLU: Plantes per enjardinaments públics         285,53  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Productes fitosanitaris         339,74  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Material per a serveis            79,69  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Subministrament carburant per vehicles          192,33  

- Quibac SL: Material per a serveis            88,81  

- R. Amoros Camarasa: Material per a obres i serveis          543,07  

- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis          507,47  

- Espina Maquinària SL: Material per a obres i serveis          156,33  

- Reixachs SA: Material per a obres i serveis           40,51  

- Bigues Linyola SL: Material per a obres i serveis           70,18  

Total 83.748,58   

 
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: 
 

- Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció (Número A-7) de data 16 de 
maig de 2022 el qual consta, entre d’altres, que:  

 
Antecedent segon.- En la relació de despeses que es proposen aprovar consten els següents documents de despesa amb la següent causa 
de reparament:  
Insuficiència o inexistència de consignació pressupostària adequada i suficient al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola per 
assumir les obligacions derivades de les següents factures i despeses: 

 

 
Emissor  

 
Número  

 
Data  

 
Import  

 
Causes de reparament 

 
I. Carles Aguilà  
 

 
2200006 

 
30/4/2022 

 
2.613,60 € 

Inexistència crèdit pressupostari 
Despesa: Serveis de coordinació de la brigada  

de l’ajuntament  de Linyola 

 
Excavacions Cascalló Castelló SL 

 
30 

 
30/4/2022 

 

 
4.906,55 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/165/61900/02: 

Millores xarxa enllumenat públic 

 
Excavacions Cascalló Castelló SL 

 
31 

 
30/4/2022 

 

 
3.152,05 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/165/61900/02: 

Millores xarxa enllumenat públic 

 
Catgas Energia SA 
 

 
G490353 

 
13/5/2022 

 

 
1.462,41 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/330/22103/01: 
Combustibles i carburants edifici polifuncional 

 
Catgas Energia SA 
 

 
G490355 

 
13/5/2022 

 

 
837,71 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/330/22103/01: 

Combustibles i carburants edifici llar infants 

 
Conclusió: 
D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments jurídics es conclou que: 
- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació pressupostària adequada i suficient per assumir les 

obligacions derivades de les factures i despeses relacionades en el antecedent segon. 
- Es formula reparament de legalitat: 

- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de l’autorització, de la disposició o compromís, del 
reconeixement i liquidació de l’obligació, i de l’ordenació del pagament de les factures i despeses relacionades anteriorment. 

- Del pagament de les esmentades factures i/o despeses relacionades anteriorment. 
- De l’esmentat informe se’n donarà compte a l’alcalde i a la propera sessió de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola que se 

celebri.  

 

- Factura núm. 00000278 de data 29 d’abril de 2022 presentada per Indros Linyola SL pel 
concepte “Equipació piscines: Subministrament de 4 escales i 3 dutxes” per un import de 
7.256,37 €: 

 

Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-16) de data 16 de maig de 2022, el qual conclou que: 

 
- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, de 

subministrament i administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció, per la 
Ley 9/2017, de 8 de novembre, de contratos del sector público, i les seves disposicions de desenvolupament, supletòriament 
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.  

- En vista a l’import de la factura, no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentat subministrament i, per 
tant, d’acord amb l’article 215 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola en relació al subministrament ja 
que són nuls de ple dret perquè s’han dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert. En conseqüència: 
- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada factura. 

- Es formula reparo de legalitat: 
- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de la factura. 
- Del pagament de la factura. 

- Els expedients de contractació per part de l’entitat local podran ser aprovats si es tramiten d’acord amb la legislació establerta a la 
normativa reguladora en relació a les prohibicions de contractar amb el sector públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del 
parentiu. 



- Com l’import de la factura és de 7.256,37 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/342/61900/01 (Millores complex esportiu) 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: 69/2022 Promotor: Josep M. Soldevila Foix 

Emplaçament de l’obra: C/ Salmeron, 54 
Descripció de l’obra: Sistema fotovoltaic d’autoconsum residencial sobre coberta, amb 
compensació d’excedents, de 2,16 KWP i 3 KWN connectat a través de xarxa interior 
Pressupost: 4.641,11 € 

   

Expedient número: 73/2022 Promotor: Josep Fontanet Cava 

Emplaçament de l’obra: C/ Amadeu Vives, 3 
Descripció de l’obra: Instal·lació fotovoltaica per autoconsum elèctric de 3 KW 

Pressupost: 4.079,20 € 

    

Expedient número: 74/2022 Promotor: Jordi Vallés Pla 

Emplaçament de l’obra: C/ Edison, 10 
Descripció de l’obra: Instal·lació solar fotovoltaica de 6 KW per autoconsum 

Pressupost: 7.370 € 



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 INICIAL DEL PROJECTE TÈCNIC DE L’OBRA “CONSOLIDACIÓ I 
ESTABILITZACIÓ DEL LLENÇ DE FAÇANA PRINCIPAL DEL CASTELL DE LINYOLA – EDIFICI 
DE L’AJUNTAMENT – BCIN” 
 
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives als 
equipaments de la seva titularitat. 
 

Atès que l’ajuntament de Linyola és titular de l’edifici del  C/ Major, núm. 7 de Linyola on hi ha la seu 
de les dependències municipals, el qual és un edifici artístic d’estil classicitzant-renaixentista catalogat 
com a BCIN que es troba en un greu procés progressiu de degradació de la façana i es pretén 
realitzar una intervenció per resoldre aquest estat.  
 
Atès que l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra “Consolidació i estabilització del llenç de 
façana principal del castell de Linyola - Edifici de l’ajuntament - BCIN”. 
 
Atès que l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i 
replanteig del corresponent projecte que definirà amb precisió l’objecte del contracte. L’aprovació del 
projecte correspondrà l’òrgan de contractació llevat que tal competència estigui específicament 
atribuïda a altre òrgan per una norma jurídica.  
 



Atès que el projecte tècnic de l’obra “Consolidació i estabilització del llenç de façana principal del 
castell de Linyola - Edifici de l’ajuntament - BCIN” s’ha redactat per l’arquitecte Antoni Martí Falip, 
amb pressupost d’execució per contracta de 100.794,08 €.  
 
Atès que l’objecte d’aquest projecte es definir i valorar les obres necessàries a fi de consolidar i 
rehabilitar la façana principal del castell de Linyola - Edifici de l’ajuntament - BCIN per resoldre el greu 
procés progressiu de degradació de la mateixa. 
 
Vist que decret d’alcaldia número 46 de 4 de maig de 2022 s’ha  incoat l’expedient administratiu per a 
l’aprovació del projecte tècnic de l’obra “Consolidació i estabilització del llenç de façana principal del 
castell de Linyola - Edifici de l’ajuntament - BCIN”. 
 
Vist que el tècnic municipal ha emès un informe de supervisió del projecte tècnic de l’obra en data 6 
de maig de 2022 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 13 de maig de 2022 un 
informe sobre l’expedient per a l’aprovació del projecte tècnic de l’obra el qual conclou que: 
 

- L’obra objecte d’aquest expedient té la consideració d’una obra local, ja que s’executa per un ens local per 
a la prestació dels serveis de la seva competència, i ordinària, ja que serà executada amb fons propis de 
l’entitat i/o amb ajut d’altres administracions públiques, d’acord amb l’establert als articles 8 i 9 del Decret 
179/1995, de 13 de juny.  

- L’obra objecte d’aquest expedient es classifica com una obra de reforma ja que agrupa el conjunt d’obres 
d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble ja existent, d’acord amb 
l’establert a l’article 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, i a l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny.  

- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del 
sector públic, d’obra 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.  

- L’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del 
corresponent projecte que definirà amb precisió l’objecte del contracte, d’acord amb l’establert a l’article 231 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

- En relació als documents i contingut del projecte tècnic de l’obra es remet a l’informe de supervisió del 
projecte tècnic emès pel tècnic municipal 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. 

- El tècnic municipal han emès un informe de supervisió del projecte tècnic, 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. 

- Per l’import del contracte, com el valor estimat del contracte és de de 83.300,89 € (IVA exclòs), la 
competència com a òrgan de contractació i, per tant, per aprovar el projecte tècnic de l’obra corresponen a 
la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, ja que el valor estimat del contracte (83.300,89 €) no 
supera el 10% (253.700 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de 
Linyola. 

- La tramitació administrativa de l’expedient d’aprovació del projecte tècnic s’haurà de realitzar d’acord amb 
l’establert a la normativa legal i el procediment indicats. 

- Aprovat el projecte i prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra, es procedirà a 
efectuar el replanteig del mateix, que s’haurà d’incorporar a l’expedient de contractació. 

 
Vist que per l’import del contracte, com el valor estimat del contracte és de de 83.300,89 € (IVA 
exclòs), la competència com a òrgan de contractació i, per tant, per aprovar el projecte tècnic de 
l’obra corresponen a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, ja que el valor estimat del 
contracte (83.300,89 €) no supera el 10% (253.700 €) dels recursos ordinaris del pressupost de 
l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola. 
 
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, i 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. 
 
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 inicialment el projecte tècnic de l’obra “Consolidació i estabilització del llenç de 
façana principal del castell de Linyola - Edifici de l’ajuntament - BCIN”. 
 
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 de Linyola, 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 de 
Linyola.  
 
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 EN RELACIÓ A LA FESTA MAJOR DE MAIG DE 2022 
 
Atès que l’ajuntament de Linyola ha organitzat la festa de major de maig que se celebrarà del 20 al 23 
de maig de 2022. 
 
Atès que l’article 29.7 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives, estableix que resten exempts de la necessitat de llicència municipal, 
entre altres, els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari organitzats 
pels municipis amb motiu de festes i revetlles populars, amb independència de la titularitat de 
l’establiment o de l’espai públic on es duen a terme. 
 
Atès que la festa de major de maig està considerada una festa popular destinada a públic familiar i un 
espectacle públic organitzat amb motiu de festes i revetlles populars i, per tant, es troba exempta de 
llicència municipal per als espectacles públics i les activitats recreatives. 
 
Atès que consten documentalment a l’expedient administratiu els requisits per a la celebració 
d’aquesta festa popular d’acord amb l’establert a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i al Decret 112/2010, de 31 d’agost, 
pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Atès que el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, té per objecte regular les 
actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en 
general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc 
col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública i també els centres i les instal·lacions i les seves 
dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per 
situacions d’aquest caràcter. 
 
Atès que el pla d’autoprotecció del pavelló poliesportiu de Linyola, lloc on se celebren la majoria dels 
actes organitzats, ha estat redactat pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell, informat favorablement pel 



serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i homologat per acord de la junta de govern 
local de l’ajuntament de data 23 de maig de 2013. 
Vist que per a la festa major de maig s’han organitzat els actes que consten al programa elaborat per 
l’ajuntament de Linyola i entre els que hi ha els següents contractes de caràcter privat de servei 
d’espectacles: 
 

 
Data 

 
Espectacle / Artista 

 
Import (Iva inclòs) 

 
Dia 20/5/2022 

 
Sopar de les cassoles de Linyola 

 
Segons factures 

 
Dia 20/5/2022 

 
Actuació de duet de ball “Rafa i Nona” 

 
1.149,50 € 

 
Dia 20/5/2022 

 
Actuació DJ Luara Bearka 

 
--------- 

 
Dia 21/5/2022 

 
Exposició de fotografies de padrins i padrines 

 
Segons factures 

 
Dia 21/5/2022 

 
Actuació batucada “Batucando NO-AR” 

 
1.893,65 € 

 
Dia 21/5/2022 

 
Concurs de sardanes amb la cobla “Vents de Riella” 

 
1.028,50 € 

 
Dia 21/5/2022 

 
Concert amb la banda “La Loca Histeria” 

 
4.840 € 

 
Dia 21/5/2022 

 
Actuació DJ David Beatz 

 
302,50 € 

 
Dia 21/5/2022 

 
Equip tècnic concert i actuació 

 
1.936 € 

 
Dia 22/2/2022 

 
Fira de la camamilla 

 
Segons factures 

 
Dia 22/2/2022 

 
Conferència “Barça i Catalunya, temps de foscor”  

 
--------- 

 
Dia 22/2/2022 

 
Concert i ball de l’orquestra “Nova Saturno” 

 
6.050 € 

 
Dia 23/2/2022 

 
Teatre infantil “Mos Kids” 

 
2.117,50 € 

 
Dia 23/2/2022 

 
Monòleg “L’home Orquestra” 

 
3.630 € 

 
Dia 23/5/2022 

 
Equip tècnic monòleg 

 
1.936 € 

                                                                         
Total 

 
24.883,65 € 

 
Vist que els contractes privats que celebrin les administracions públiques es regirà en quan a la seva 
preparació i adjudicació, en defecte de normes, específiques, pels articles 115 a 187 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per les seves normes de 
desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu 
cas, les normes de dret privat. I en quan als seus efectes, modificació i extinció, pel dret privat. 
 
Vist que sols podran contactar amb el sector públic 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 servei a contractar. 
 
Vist que al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta crèdit pressupostari a 
l’aplicació pressupostària 2022/1/338/22699/02: (Festa major maig)  per un crèdit definitiu de 32.000 € 
i en la qual consta consignació pressupostària suficient i adequada per realitzar l’autorització de la 
despesa dels contractes de caràcter privat de servei d’espectacles que s’han relacionat anteriorment. 
 
 



 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la celebració de la festa major de maig de 2022. 
 
Segon.-  Considerar la festa com una festa popular destinada a públic familiar i com un espectacle 
públic organitzat amb motiu de festes i revetlles populars. Aquesta autorització s’atorga condicionada 
al compliment dels requisits, condicions i regulació administrativa que s’indica a la normativa 
mencionada anteriorment i a qualsevol altra que li sigui d’aplicació. 
 
Tercer.- Autoritzar la formalització dels contractes de caràcter privat de servei d’espectacles que 
s’han relacionat anteriorment. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa dels actes programats per a la festa. 
 
Cinquè.- 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 2022/1/338/22699/02 (Festa major 
maig) del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola. 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les vint hores de l’expressat dia, s’aixeca la sessió, de la 
que per constància i validesa de tot quant s’acorda, com a secretària interventora, estenc aquesta 
acta. 
 
 
La secretària interventora                                                                                              Vist i plau,                                  
                                                                                                                                       L’alcalde,  
 
 
 
 
 
 
    
  
Antonieta Bruna Tena                                                                                                Alex Mases Xifré 
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