
   
 
 
  

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 13 DE 29 DE JULIOL DE 2021 

 

 
ACTA 

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



El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 18 de juliol de 2019 va acordar 
la periodicitat de les sessions de la junta de govern local. 
 
Per a la tramitació normal de determinats expedients administratius es necessita l’aprovació o la 
conformitat de la junta de govern local. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola es reuneix en sessió ordinària, la qual ha estat 
prèviament convocada per l’alcalde i notificada als regidors, d’acord amb els articles 113 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Normativa aplicable: Articles 20.1.b), 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, Articles 48.1.b), 53 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 52, 53, 112 i 113 
relacionats amb els articles 77 a 110 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
- Número d’ordre en les sessions de la junta de govern local: 13/2021 
- Caràcter: Sessió ordinària 
- Data: 29 de juliol de 2021        
- Horari: 19.30 h. a 20.10 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: S’incorpora a la sessió en el punt 4 de l’ordre del dia de la sessió 
- 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 d’acords sobre expedient per a la contractació de l’obra “Reforma i ampliació de la 

biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”. 
 
 
 

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

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

 
Emissor i concepte 

 
Import  (€) 

Informe 
Reparament 
Secret-Inter.      

- Ministerio de Hacienda: Declaració IRPF personal 2n. trimestre 2021 16.444,99  

- E. Piqué Mas: Lloguer nau per a serveis mes agost 429,49  

- Algeco Construcciones Molulares SLU: Lloguer mòdul llar infants mes juny i revisió instal·lació   793,76  

- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació anunci aprovació definitiva del 
  projecte tècnic obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola-Fase 1” 

 
218,40 

 
SI 

- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació anunci aprovació definitiva del     
  projecte tècnic de l’obra “Construcció 48 nínxols al cementiri municipal de Linyola” 

 
218,40 

 
SI 

- MGS: Assegurança tractor any 2021 124,90  

- Mapfre España Compañía de Seguros i Reaseguros SA: Assegurança edificis municipals any  
  2021 

 
9.977,29 

 
SI 

- Caixabank SA: Despeses bancàries 18,15  

- Caixabank SA: Despeses bancàries            13,64  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,80  

- BBVA: Despeses bancàries 72,60  

- Correos Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses tramesa correu 3,70  

- Correos Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses tramesa correu 3,50  

- Correos Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses tramesa correu 0,70  

- Teixidó Associats Consellers SLU: Serveis laborals nòmines i seguretat social mes juny 756,43  

- Rodríguez Ros Advocats SLP: Assessorament jurídic tràmit avanç POUM 907,50  

- S. Rossi Ferrer: Espectacle de narració oral a la biblioteca 332,50  

- Actura 12 SL: Sessió a la biblioteca de Lluís Fortuny 393,25  

- G. Pagès Escolà: Disseny dietari camp de treball 254,40  

- M. Romaní Aumedes: Test antígens i PCR covid -19 220,00  

- Faltex SA: App joc assassí festa major maig 903,87 SI 

- Faltex SA: Room Escape festa major maig 1.694,00 SI 

- Raibor Espectacles SL: Actuació Pixi Dixi dia 18 juliol 1.573,00  

- Bureau Veritas Inspección y Testing SLU: Inspecció instal·lació elèctrica edifici consultori     
  mèdic i sindicat 

 
337,65 

 



- Eleva’t Ascensors Lleida: Revisió ascensors municipals 3r.trimestre 2021 707,85  

- Semat Seguretat SL: Reparació alarma edifici CEIP El Sitjar 441,30  

- Acristallaments Miquel SL: Vidre làpida cementiri 50,82  

- Tancaments Sis-Pack SL: Treballs al camp de futbol 680,02  

- M. Garcia Guillen: Treballs al camp de futbol 2.434,30  

- P. Llauradó Garulo: Treballs restauració i pintura lavabos poliesportiu 2.937,75  

- Jarditec Serveis de Enginyeria del Paisatge SL: Automatitzar sistema de reg C/ Pompeu Fabra 2.437,25  

- Excavacions Cascalló Castelló SL: Treballs retro al parc urbà 363,00  

- Catgas Energia SA: Consum gas i inspecció instal·lació edifici polifuncional mes maig i juny 255,96  

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici llar infants mes maig i juny 30,49  

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici CEIP El Sitjar mes maig i juny 35,54  

- Catgas Energia SA: Consum gas vestuaris camp de futbol maig i juny 33,06  

- Sistemas de Oficina Integra SL: Facturació còpies fotocopiadora ajuntament 196,82  

- Sugrañes Editors SL: Material d’oficina 81,68  

- Xavier Garulo SL: Material festa aniversari Adolis 199,65  

- Carbòniques Domingo SL: Productes higiènics 72,60  

- Tarròs Pintura i Decoració SL: Material per al camp de treball 156,44  

- Kuroba-Quatre SL: Material i productes enjardinament 1.077,42  

- Obis SL: Roba de treball brigada municipal  400,07  

- Corporación Alimentaria Guissona SA: Producte neteja 10,60  

- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis 967,82  

- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis 75,03  

- Reixachs SA: Material per a obres i serveis  125,54  

- Espina Maquinaria SL: Material per a obres i serveis 41,16  

- Espina Maquinaria SL: Material per a obres i serveis 254,81  

- Arids Daniel SA: Material per a obres i serveis  1.092,57  

- Indros Linyola SL: Subministrament caldera gas natural edifici ajuntament 9.223,83  

Total 60.076,30  

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

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

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

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

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

 
Atès que un mateix acte administratiu podrà abastar més d’una de les fases d’execució del 
pressupost de despeses com pot ser l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació. 
 

Vist que secretaria intervenció de l’ajuntament de Linyola exercint la funció interventora ha fiscalitzat 
les factures i despeses que es proposen aprovar i en relació a les següents despeses: 
 

- Que es relacionen a continuació: 
 

Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció (Número A-5) de data 26 de 
juliol de 2021 el qual consta, entre d’altres, que:  

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



 
Emissor  

 
Número  

 
Data  

 
Import  

 
Causes de reparament 

 
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions 

 
A20210008

433 

 
15/7/2021 

 
218,40 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/920/22603/01:  

Publicacions en diaris oficials 

 
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions 

 
A20210008

434 

 
15/7/2021 

 
218,40 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/920/22603/01:  

Publicacions en diaris oficials 

 
Mapre España Compañía de 
Seguros y Reaseguros 

 
752021199
000200059

55 

 
21/7/2021 

 
9.977,29 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/920/22400/01:  

Assegurança edificis i responsabilitat civil  

 
Faltex SL 
 

 
410087 

 
15/7/2021 

 
903,87 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/338/22699/02:  

Festa major maig 

 
Faltex SL 
 

 
410088 

 
15/7/2021 

 
1.694 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/338/22699/02:  

Festa major maig 

 
Conclusió: 

D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments jurídics es conclou que: 
- En la data d’emissió d’aquest informe, al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació 

pressupostària adequada i suficient per assumir les obligacions derivades de les factures i despeses relacionades en el antecedent 
segon. 

- Es formula reparament de legalitat: 
- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de l’autorització, de la disposició o compromís, del 

reconeixement i liquidació de l’obligació, i de l’ordenació del pagament de les factures i despeses relacionades anteriorment. 
- Del pagament de les esmentades factures i/o despeses relacionades anteriorment. 

- De l’esmentat informe se’n donarà compte a l’alcalde i a la propera sessió de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola que 
se celebri.  

 

Vist l’establert per a l’execució del pressupost de despeses als articles 183 a 189 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i als articles 52 a 78 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per qual es 
desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions 
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia 
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) la 
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’aprovació de l’autorització, 
disposició o compromís, reconeixement i liquidació, ordenació del pagament de les obligacions i 
despeses en els límits de la seva competència i per a l’aprovació de les factures i despeses.  
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a 
la sessió, acorda l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Justificar de manera motivada la necessitat dels contractes d’obres, serveis i 
subministraments que es corresponen a les factures relacionades anteriorment ja que la seva 
realització és indispensable per un correcte funcionament dels serveis municipals. Informar que no 
s’ha alterat l’objecte dels contractes d’obres, serveis i subministraments que es corresponen a les 
factures relacionades anteriorment amb el fi d’evitar l’aplicació de les quanties indicades per als 
contractes menors. 
Segon.-  Aprovar les factures i despeses relacionades anteriorment. 
 
Tercer.- Donar conformitat i aprovar l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació 
de l’obligació, i l’ordenació del pagament de les factures i despeses relacionades anteriorment. 
 
Quart.- Aplicar les factures i despeses relacionades anteriorment a les aplicacions pressupostàries 
del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola que s’indiquen a cada factura o despesa. 
 
 
 
 
 
 
  



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

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

Expedient número: 93/2021 Promotor: Ramón Trepat Llarden 

Emplaçament de l’obra: C/ Prat de la Riba, 47 
Descripció de l’obra: Treballs de pavimentació de formigó en aparcament 

Pressupost: 3.150 € 

 

Expedient número: 95/2021 Promotor: Meritxell Balsells Tella 

Emplaçament de l’obra: C/ Pau Claris, 26 
Descripció de l’obra: Tractament plaga tèrmits amb implantació de trampes-esquers de plàstic a 15 
cm. de profunditat al perímetre de la casa 
Pressupost: 1.200 € 

 
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 D’ACORDS SOBRE EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
“REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LINYOLA-FASE 1” 
 
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives a 
la promoció de la cultura i equipaments culturals. 
 
Atès que el municipi de Linyola disposa d’una biblioteca municipal i que, com l’edifici on està 
ubicada presenta vàries deficiències per poder albergar activitats, grups de lectura i espais 
d’estudis, l’ajuntament de Linyola creu convenient realitzar una reforma i ampliació d’aquest espai a 
fi de poder donar un millor servei als seus usuaris. 
 
Atès que l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca 
municipal de Linyola - Fase 1”. 
 
Atès que el projecte tècnic de l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - 
Fase 1”, amb un pressupost d’execució per contracta de 159.943,39 €, va ser redactat per l’oficina 
tècnica del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i es va aprovar inicialment per acord de la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària celebrada el 13 de maig de 2021 i 
definitivament per decret d’alcaldia número 85 de 5 de juliol de 2021. 
 
Atès que el projecte tècnic de l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - 
Fase 1” té per objecte definir i valorar les obres necessàries per tal d’ampliar la biblioteca existent i 
adequar els espais per poder donar un millor servei, disposarà d’espais per a la lectura, d’estudi, per 
a infants i un millor accés i recepció amb taulell d’atenció al públic, es podrà distribuir millor els 
continguts així com la zona d’ordinadors i disposar de més serveis higiènics i d’un d’adaptat. 
 
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació de l’obra, d’acord amb l’establert a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic.  
 
Vist 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, de 
contractes del sector públic, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant, d’acord amb 
l’establert a l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic. 
 
Vist que, per decret d’alcaldia número 91 de 22 de juliol de 2021, s’ha acordat iniciar la tramitació de 
l’expedient de contractació de l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - 
Fase 1”, que secretaria intervenció de l’ajuntament de Linyola emeti un informe previ a l’aprovació 
de l’expedient, a fi d’assenyalar la legislació aplicable i l’adequació de la mateixa dels acords en 
projecte i realitzar els tràmits administratius establerts a la normativa vigent a fi de resoldre 
l’expedient.  
 
Vist 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, de 
contractes dels sector públic. 
 
Vist 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 relativa a la promoció de la cultura i 
equipaments culturals, 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 aquest acord.  
 
 
 
 



Vistes les característiques del contracte objecte de l’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, 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.  
 
Vist que l’ajuntament de Linyola ha previst la inversió per a l’obra “Reforma i ampliació de la 
biblioteca municipal de Linyola - Fase 1” a l’aplicació pressupostària 2021/1/3321/61900/01 
(Reforma i ampliació biblioteca municipal) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de 
Linyola, amb un crèdit definitiu de 160.000 €. 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció sobre l’existència de crèdit i fiscalització prèvia de l’expedient 
emès en data 23 de juliol de 2021, el qual conclou que: 
 

- Com l’import del contracte és de 159.943,39 € (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 
2021/1/3321/61900/01 (Reforma i ampliació biblioteca municipal) del pressupost de l’exercici 2021 de 
l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada (Fins a l’import de 
160.000 €) per autoritzar la contractació de l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de 
Linyola - Fase 1”, que és l’objecte d’aquest expedient. 

- A l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta la inversió 
per a l’execució de l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1” amb un 
import de 160.000 €.  

- Al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària per una 
previsió definitiva de 53.600 € a l’aplicació pressupostària 2021/1/76100/02 (Subvenció Diputació PEIL 
2018 Obra Reforma Biblioteca) per a la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida del Pla 
Extraordinari d’Inversions Locals 2017-2018 per a l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca 
municipal de Linyola - Fase 1”, que és l’objecte d’aquest expedient. 
En la data d’emissió d’aquest informe, i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a 
l’esmentada aplicació pressupostària consta una previsió definitiva de 53.600 €.  
Existeix el finançament previst al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola en relació a 
la subvenció del Pla Extraordinari d’Inversions Locals 2017-2018 de la Diputació de Lleida per un 
import de 53.516,57 €, per a l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”, 
que és l’objecte d’aquest expedient. 

- Al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària per una 
previsió definitiva de 74.600 € a l’aplicació pressupostària 2021/1/76100/03 (Subvenció Diputació 
PCMFI 2020-2021 Obra Reforma Biblioteca) per a la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida del 
Pla de Cooperació Municipal per al Finançament d’Inversions dels ajuntaments i EMD del territori de 
Lleida 2020-2021 per a l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”, que 
és l’objecte d’aquest expedient. 
En la data d’emissió d’aquest informe, i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a 
l’esmentada aplicació pressupostària consta una previsió definitiva de 74.600 €.  
Existeix el finançament previst al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola en relació a 
la subvenció del Pla de Cooperació Municipal per al Finançament d’Inversions dels ajuntaments i EMD 
del territori de Lleida 2020-2021 de la Diputació de Lleida per un import de 74.526,07 €, per a l’obra 
“Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”, que és l’objecte d’aquest 
expedient. 

- Al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària per una 
previsió definitiva de 514.800 € a l’aplicació pressupostària 2021/1/91300/01 (Préstec a ll/t 
finançament d’inversions) per al finançament inversions a llarg termini previstes al pressupost, com és 
l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”, que és l’objecte d’aquest 
expedient. 
En la data d’emissió d’aquest informe, i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a 
l’esmentada aplicació pressupostària consta una previsió definitiva de 514.800 €.  
En la data d’emissió d’aquest informe, no s’ha formalitzat cap préstec per al finançament inversions a 
llarg termini previstes al pressupost, com és l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de 
Linyola - Fase 1”, que és l’objecte d’aquest expedient. 
No existeix el finançament pressupostari previst al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de 
Linyola en relació a un préstec a ll/t per al finançament inversions per un import de 514.800 €, ja que 
no s’ha formalitzat cap préstec per al finançament inversions a llarg termini previstes al pressupost 
com és l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”, que és l’objecte 
d’aquest expedient. 

 
 
 



Vist l’informe jurídic de secretaria intervenció sobre l’expedient emès en data 26 de juliol de 2021, el 
qual conclou que: 
 
- En relació al projecte tècnic de l’obra: 

Que l’expedient d’aprovació del projecte tècnic de l’obra s’ha tramitat d’acord amb l’establert a la 
normativa legal aplicable, i s’adjunta a aquest expedient de contractació la documentació justificativa: 

- Caràtula del projecte tècnic de l’obra. 
- Memòria del projecte tècnic de l’obra. 
- Acta de replanteig del projecte tècnic de l’obra. 
- Certificat de secretaria intervenció: Tramitació administrativa de l’expedient d’aprovació del projecte 

tècnic de  l’obra. 
- 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, 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, 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 relació a l’expedient de contractació: 
- A l’expedient de contractació s’han incorporat els següents documents: 

- Certificat de secretaria intervenció sobre l’existència de crèdit i la fiscalització prèvia de la 
intervenció. 

- Plec de clàusules administratives particulars.  
- Plec de prescripcions tècniques particulars. 

- A l’expedient de contractació s’ha justificat adequadament: 
- La documentació sobre l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte tècnic de 

l’obra: Consta a l’expedient. 
- L’elecció del procediment de licitació: S’indica al plec de clàusules administratives particulars. 
- La classificació que s’exigeixi als participants: S’indica al plec de clàusules administratives 

particulars. 
- Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es 

tindran en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials d’execució 
del mateix: S’indica al plec de clàusules administratives particulars. 

- El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent 
sempre els costos laborals si existeixen: S’indica al plec de clàusules administratives particulars. 

- La necessitat de l’administració a la que es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació de 
les prestacions corresponents i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional: Consta a l’expedient: Al decret d’alcaldia en el que s’ha acordat 
iniciar la tramitació de l’expedient de contractació de l’obra. 

- La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte: Consta al projecte tècnic de l’obra. 
- En aquest expedient consta tota la documentació que s’ha d’incorporar i els conceptes que s’han de 

justificar adequadament als expedients de contractació que indica la normativa legal aplicable. 
- La tramitació administrativa de l’expedient de contractació s’haurà de realitzar d’acord amb l’establert a la 

normativa legal aplicable. 
- Com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 132.184,62 € (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 (132.184,62 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 
2021 de l’ajuntament de Linyola. 

- Es remet a l’informe de secretaria intervenció sobre l’existència de crèdit i fiscalització prèvia de 
l’expedient emès en data 23 de juliol de 2021, el qual conclou que: 
- Com l’import del contracte és de 159.943,39 € (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 

2021/1/3321/61900/01 (Reforma i ampliació biblioteca municipal) del pressupost de l’exercici 2021 de 
l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada (Fins a l’import de 
160.000 €) per autoritzar la contractació de l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de 
Linyola - Fase 1”, que és l’objecte d’aquest expedient. 

- A l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta la inversió 
per a l’execució de l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1” amb un 
import de 160.000 €.  

- Al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària per una 
previsió definitiva de 53.600 € a l’aplicació pressupostària 2021/1/76100/02 (Subvenció Diputació PEIL 
2018 Obra Reforma Biblioteca) per a la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida del Pla 
Extraordinari d’Inversions Locals 2017-2018 per a l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca 
municipal de Linyola - Fase 1”, que és l’objecte d’aquest expedient. 
En la data d’emissió d’aquest informe, i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a 
l’esmentada aplicació pressupostària consta una previsió definitiva de 53.600 €.  



Existeix el finançament previst al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola en relació a 
la subvenció del Pla Extraordinari d’Inversions Locals 2017-2018 de la Diputació de Lleida per un 
import de 53.516,57 €, per a l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”, 
que és l’objecte d’aquest expedient. 

- Al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària per una 
previsió definitiva de 74.600 € a l’aplicació pressupostària 2021/1/76100/03 (Subvenció Diputació 
PCMFI 2020-2021 Obra Reforma Biblioteca) per a la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida del 
Pla de Cooperació Municipal per al Finançament d’Inversions dels ajuntaments i EMD del territori de 
Lleida 2020-2021 per a l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”, que 
és l’objecte d’aquest expedient. 
En la data d’emissió d’aquest informe, i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a 
l’esmentada aplicació pressupostària consta una previsió definitiva de 74.600 €.  
Existeix el finançament previst al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola en relació a 
la subvenció del Pla de Cooperació Municipal per al Finançament d’Inversions dels ajuntaments i EMD 
del territori de Lleida 2020-2021 de la Diputació de Lleida per un import de 74.526,07 €, per a l’obra 
“Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”, que és l’objecte d’aquest 
expedient. 

- Al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària per una 
previsió definitiva de 514.800 € a l’aplicació pressupostària 2021/1/91300/01 (Préstec a ll/t 
finançament d’inversions) per al finançament inversions a llarg termini previstes al pressupost, com és 
l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”, que és l’objecte d’aquest 
expedient. 
En la data d’emissió d’aquest informe, i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a 
l’esmentada aplicació pressupostària consta una previsió definitiva de 514.800 €.  
En la data d’emissió d’aquest informe, no s’ha formalitzat cap préstec per al finançament inversions a 
llarg termini previstes al pressupost, com és l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de 
Linyola - Fase 1”, que és l’objecte d’aquest expedient. 
No existeix el finançament pressupostari previst al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de 
Linyola en relació a un préstec a ll/t per al finançament inversions per un import de 514.800 €, ja que 
no s’ha formalitzat cap préstec per al finançament inversions a llarg termini previstes al pressupost 
com és l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”, que és l’objecte 
d’aquest expedient. 

- Les repercussions les repercussions del contracte objecte d’aquest expedient en el compliment per part 
de l’entitat local dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera establerts a l’article 7.3 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ja estaven 
calculades i previstes atès que al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta l’obra 
objecte del contracte i es compleixen els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
Vist que s’han de realitzar els tràmits administratius establerts a la normativa vigent a fi de resoldre 
l’expedient.  
 

Vist que com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 132.184,62 € (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 (132.184,62 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos 
ordinaris del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
 
Vist l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic, i a la resta de 
normativa aplicable a l’expedient.  
 
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 l’expedient de contractació de l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca 
municipal de Linyola - Fase 1”. 
 
Segon.-  Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de l’obra mitjançant: 
 
- Tramitació ordinària.  
- Procediment obert simplificat.  
- Valoració de les proposicions: Varis criteris de valoració. 
 
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir la contractació de l’obra i la documentació annexa a l’expedient de 
contractació. 



 
Quart.- Designar els següents membres de la mesa de contractació: 
 
- President: L’alcalde: Alex Mases Xifré – Suplent: 1er. Tinent d’alcalde: Annabel Caba Cos. 
- Vocals:  

- La secretària interventora de l’ajuntament de Linyola – Suplent: Funcionària de la 
subescala auxiliar administratiu de l’ajuntament de Linyola. 

- 2 regidors del grup municipal “Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal”: 
Susana Caminal Brosel i Mª Eva Llauet Giné – Suplents: Regidors en que deleguin. 

- 1 regidor del grup municipal “Junts per Linyola”: Joan Carles Civit Mas – Suplent: Regidor 
en que delegui. 

- Tècnic local de l’àrea de serveis tècnics – Suplent: Altre tècnic local de l’àrea de serveis 
tècnics 

- Secretària: Funcionària de la subescala auxiliar administratiu de l’ajuntament de Linyola – 
Suplent: Personal laboral de l’ajuntament de Linyola. 

 
Cinquè.- Aprovar la despesa de la contractació a càrrec de l’aplicació pressupostària 
2021/1/3321/61900/01 (Reforma i ampliació biblioteca municipal) del pressupost de l’exercici 2021 
de l’ajuntament de Linyola. 
 
Sisè.- Delegar a l’alcalde la competència a òrgan de contractació per aprovar el pla de seguretat i 
salut en el treball de l’obra.  
 
Setè.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els 
acords precedents. 
 
Vuitè.- Publicar en el perfil del contractant de l’ajuntament de Linyola aquest acord, l’anunci de 
licitació per a l’adjudicació del contracte, la documentació que correspongui de l’expedient de 
contractació i la documentació necessària per a la presentació de les ofertes. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les vint hores i deu minuts de l’expressat dia, s’aixeca la 
sessió, de la que per constància i validesa de tot quant s’acorda, com a secretària interventora, 
estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària interventora,                                                                                       Vist i plau,                                  
                                                                                                                                  L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Antonieta Bruna Tena                                                                                      Àlex Mases Xifré 
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