
   
 
 
  

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 15 DE 9 DE SETEMBRE 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: 15/2021 
- Caràcter: Sessió ordinària 
- Data: 9 de setembre de 2021        
- Horari: 19.30 h. a 20.15 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 
- 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 
 
 
No assisteix a la sessió:    
 
Membre de la junta de govern local: 
 
- Albert Batlle Mas  
 
 
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. 
2. Donar conformitat i aprovació de factures i despeses. 
3. Aprovació d’expedients de llicències d’obres. 
4. Aprovació de les matrícules admeses per a l’ingrés a la llar d’infants municipal de Linyola per al 

curs 2021-2022. 
5. Aprovació de les matrícules admeses per a l’ingrés a l’escola de música municipal de Linyola per 

al curs 2021-2022. 
6. Aprovació d’acords sobre l’expedient per a la contractació de l’obra “Adequació i millora de les 

piscines municipals de Linyola”. 
 
 
 

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 11 d’agost 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.      

- À. Mases Xifré: Dedicació parcial per càrrec alcalde mes agost 1.595,23  

- Nòmines treballadors ajuntament mes agost  24.480,77  

- Seguretat Social: Quotes seguretat social treballadors i alcalde mes juliol    13.323,56  

- Consell Comarcal del Pla d’Urgell: Despesa bimestral serveis delegats  31.092,13  

- Consell Comarcal del pla d’Urgell: Despesa serveis socials maig-juny 4.293,00  

- Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida: Subscripció  
  COSITAL Network 2021 

 
54,45 

 

- E. Piqué Mas: Arrendament magatzem per a serveis mes setembre 429,49  

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

- Airis Technology Solutions SL: Servei plataforma web quota mensual            24,20  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,56  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,85  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,11  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,82  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 23,38  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 177,83  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 113,55  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 107,15  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 3,63  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 182,56  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,85  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,56  

- BBVA: Despeses bancàries 72,60  

- Correos: Despeses enviament correspondència 7,20  



- Correos: Despeses enviament correspondència 5,10  

- Teixidó Associats Consellers SLU: Serveis laborals i seguretat social mes juliol 527,50  

- J. Alsina Torres: Organització i direcció procés participació ciutadana remodelació Pl. Planell 643,95  

- M. Sassi Diaz: Servei psicologia mes agost 221,00  

- I. Morera Socias: Espectacle rondalles al sac a la Pl. Pau Casals 424,00  

- Circuit Urgellenc SA: Projecció pel·lícula cinema a la fresca 814,94  

- S. Isach Saumell: Projecció mapping festa major agost 1.294,70  

- Raibor Espectacles SL: Actuació festa major d’agost 1.331,00  

- Raibor Espectacles SL: Actuació festa major d’agost 4.114,00  

- Raibor Espectacles SL: Actuació festa major d’agost 2.178,00  

- Raibor Espectacles SL: Actuació festa major d’agost 1.331,00  

- Raibor Espectacles SL: Actuació festa major d’agost 7.623,00  

- Raibor Espectacles SL: Actuació festa major d’agost 1.452,00  

- Raibor Espectacles SL: Actuació festa major d’agost 4.840,00  

- Restaurant Castell del Remei: Dinar per acte protocol·lari 95,85  

- Semat Seguretat: Instal·lació alarma consultori mèdic i sala sindicat 2.707,73 SI 

- Movildata Internacional SLU: Quota mensual localitzador vehicles municipals 43,56  

- X. Guerrero Martínez: Repartir programes activitats estiu 50,82  

- Serveis LIC SLU: Servei neteja edifici ajuntament mes agost 425,46  

- Serveis LIC SLU: Servei neteja edifici polifuncional mes agost 564,34  

- Serveis LIC SLU: Servei neteja edifici CEIP El Sitjar mes agost 3.004,01  

- Serveis LIC SLU: Servei neteja edifici llar infants mes agost 949,69  

- Serveis LIC SLU: Servei neteja màquina escombradora festa major agost 1.395,39  

- J. Lechosa Aspas: Servei autorrentat vehicles municipals 6,32  

- S. Huguet Salas: Treballs mecànics a vehicle municipal 73,83  

- Autansa 3000 SLU: Treballs mecànics vehicle municipal 454,60  

- Basculas Mor SL: Treballs reparació bàscula municipal 399,06  

- Electricitat Monyarch SL: Treballs edifici Pau Casals i obres 1.309,05  

- A. Marquilles Amigó: Estructura per penjar cartells rotonda entrada poble 3.751,00  

- P. Llauradó Garulo: Treballs restauració i pintura lavabos edifici poliesportiu 1.211,88  

- Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa: Manteniment de jardineria mes juliol 1.199,98  

- Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge SL: Repassar regs i subministrament material per  
  enjardinaments públics 

 
175,99 

 

- J. Ginestà Miró: Segar camins municipals  1.013,88  

- Tallers Berga SL: Rènting tractor mes agost 2.050,00  

- Romà Infraestructures i Serveis SAU: Transport i gestió runa neta 488,40  

- Espina maquinària SL: Lloguer maquinària per enjardinaments públics 53,06  

- Espina maquinària SL: Lloguer maquinària per a obra de millora xarxa enllumenat públic 666,56  

- Excavacions Cascalló Castelló SL: Treballs retroexcavadora fuita aigua 677,60 SI 

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici ajuntament 273,12  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici ajuntament 219,51  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici ajuntament 324,58  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici ajuntament 415,90  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici llar infants 110,04  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric cementiri 7,51  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric cementiri 6,64  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric cementiri 6,29  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici escorxador 1,58  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici escorxador 1,39  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric bàscula 11,40  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric bàscula 9,32  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric font vella 9,66  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric font vella 3,88  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric font vella 17,69  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric planta potabilitzadora 258,52  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor 3,39  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor 3,88  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 203,98  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 1.271,76  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric magatzem brigada 151,78  

- Siemens Renting SA: Quota arrendament fotocopiadora ajuntament 47,19  

- BNP Paribas Leasing Solutions: Rènting mòbils ajuntament 140,36  

- BNP Paribas Leasing Solutions: Rènting centraleta ajuntament 138,90  

- BNP Paribas Leasing Solutions: Rènting centraleta consultori mèdic 47,48  

- Oficina Semat Data SL: Quota telèfons i mòbils ajuntament 837,50  

- Ascensors F. Sales SL: Quota i manteniment 3r. trimestre ascensor edifici sindicat 235,95  

- Sistemas de Oficina Integra SL: Facturació còpies fotocopiadora ajuntament 190,08  

- Lyreco España SA: Tinta per impressores 280,31  

- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina 17,10  

- A. MartÍ Avila: Material d’oficina  66,67  

- W2M Corporate SLU: Viatge autocar a Port Aventura participants “Jova” 410,00  

- W2M Corporate SLU: Entrades sortida Port Aventura participants “Jova” 607,00 SI 



- Xiaowei Yin: Accessori per a mòbil  3,50  

- Fotografia Bergé SL: Material de marxandatge de Linyola 230,51  

- Pastisseria El Timbaler: Productes berenar festa llar infants 21,00  

- La Café Original SL: Consumicions cafetera ajuntament mes agost 6,55  

- Carbòniques Domingo SL: Material de neteja 43,32  

- Corporación Alimentaria Guissona SA: Material de neteja 34,39  

- Corporación Alimentaria Guissona SA: Material de neteja 111,20  

- Linyola Agropecuaria i Secció de Crèdit SCCL: Subministrament aigües i material 80,51  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Productes per enjardinaments públics 243,13  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Carburant per a vehicles municipals 835,13  

- Fusteria Heribert SLU: Subministrament material per a “Jova” 32,50  

- Tarròs Pintura i Decoració SL: Material per a “Jova” 753,32  

- Obis SL: Vestuari per a la brigada 47,98  

- Alberto Soler SA: Material per a obres i serveis 25,63  

- R. Amoros Camarasa: Material per a obres i serveis 586,23  

- Seguretat Arsol SL: Material per a obres i serveis 130,68  

- Seguretat Arsol: Material per a obres i serveis 49,15  

- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis 152,28  

- Ferreteria Fustes Reñé SLU: Material per a obres i serveis 112,54  

- Espina Maquinaria SL: Material per a obres i serveis 129,22  

- Espina Maquinaria SL: Material per a obres i serveis 17,80  

- Espina Maquinaria SL: Material per a obres i serveis 7,99  

- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis 16,82  

- Bigues Linyola SL: Material per a obres i serveis 68,91  

- Arids Daniel SA: Material per a obres i serveis 214,99  

Total 136.416,61  

 
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 el pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola es va modificar mitjançant 
l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits del pressupost, que es va aprovar inicialment pel ple de 
l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària de data 29 de juliol de 2021 i definitivament per decret 
d’alcaldia núm. 103 de 8 de setembre 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-7) de data 3 de 
setembre 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 

 
Semat Seguretat SL 
 

 
A21 29 

 
2/8/2021 

 
2.707,73 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/312/21200/01:  

Manteniment edifici consultori mèdic 

 
Excavacions Cascalló Castelló SL 

 
57 

 
9/8/2021 

 
677,60 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/161/21300/01:  

Manteniment xarxa aigua i potabilitzadora 

 
Antecedent tercer.-  
En la relació de despeses que es proposen aprovar consten els següents documents de despesa amb la següent causa de reparament:  
No s’ha procedit a la correcta gestió de la despesa ja que s’ha realitzat el pagament de la despesa sense que prèviament s’hagi realitzat 
l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació i ordenació del pagament.  

 

 
Emissor  

 
Número  

 
Data  

 
Import  

 
Aplicació pressupostària 

 
W2M Corporate SLU 

 
RC/315/21/005115 

 
1/9/2021 

 
607 € 

 
2021/1/450/22699/01:  

Material camp de treball 

 

Conclusió: 
D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments jurídics es conclou que: 
- 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. 
- En les factures o documents de despesa relacionats en el antecedent tercer no s’ha procedit a la correcta gestió de la despesa ja que 

s’ha realitzat el pagament de la despesa sense que prèviament s’hagi realitzat l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i 
liquidació i ordenació del pagament.  

- 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: 4/2021 Promotor: Fusteria Heribert SLU 

Emplaçament de l’obra: Passatge Ronda St. Pau / Carles Riba, 8 
Descripció de l’obra: Projecte executiu de construcció d’una nau 

Pressupost: 264.878 € 

 

Expedient número: 96/2021 Promotor: M. Carme Martí Solé 

Emplaçament de l’obra: C/ Francesc Macià, 15 
Descripció de l’obra: Tancament del terreny amb geros de 2m. alçada i 4m. llargada.  

Pressupost: 230 € 

 

Expedient número: 97/2021 Promotor: Laura Rosell Mata 

Emplaçament de l’obra: Pl. 11 de setembre, 1 Entresol 1 
Descripció de l’obra: Tirar un envà interior al terra 

Pressupost: 400 € 

 

Expedient número: 98/2021 Promotor: Nuria Pérez Pons 

Emplaçament de l’obra: C/ La Font, 7 2n. 
Descripció de l’obra: Canviar banyera per plat de dutxa 

Pressupost: 750 € 

 

Expedient número: 99/2021 Promotor: Ernesto Castells Martí 

Emplaçament de l’obra: C/ Pau Claris, 14 
Descripció de l’obra: Canviar uns 50m2 de teula àrab per teula plana de formigó. Arrebossar uns 
60m2 de paret del pati exterior i renovar 10ml. de claveguera amb tub PVC 
Pressupost: 3.200 € 

 

Expedient número: 100/2021 Promotor: Joan Carles Mas Martí 

Emplaçament de l’obra: C/ Carles Riba, 25 
Descripció de l’obra: Arranjament de la façana amb pasta i pedra 

Pressupost: 1.500 € 

 

Expedient número: 101/2021 Promotor: Daniel Chavarria Domingo 

Emplaçament de l’obra: C/ Llibertat, 5 
Descripció de l’obra: Pintat de façana 

Pressupost: 150 € 

 

Expedient número: 104/2021 Promotor: Maria Comanici 

Emplaçament de l’obra: Pl. Planell, 16 
Descripció de l’obra: Adequació dels serveis higiènics d’un establiment dedicat a bar-restaurant i 
fleca amb servei de degustació 
Pressupost: 2.400 € 

 
Vist que els serveis tècnics municipals han informat favorablement els expedients (sol·licitud i, en el 
seu cas, la documentació tècnica), indicant les condicions establertes amb caràcter general i, en el 
seu cas, les que s’especifiquen als corresponents informes. 
 
Vist que als expedients s’acredita haver donat compliment a l’establert a les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi de Linyola, al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.  
 
 



Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions 
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia 
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) la 
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’atorgament de llicències, excepte 
que les lleis sectorials ho atribueixen expressament al ple.  
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a 
la sessió, acorda l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els expedients de llicències d’obres relacionats anteriorment, havent-se d’observar 
les condicions establertes amb caràcter general i, en el seu cas, les que s’especifiquen als informes 
tècnics emesos als expedients i a la notificació de la llicència. 
 
Segon.- L’execució de les obres s’han de realitzar d’acord amb la documentació tècnica aportada i 
tenint en compte els punts remarcats en els informes tècnics emesos sobre l’expedient. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres dels esmentats 
expedients, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació 
del esmentats expedients de llicències urbanístiques, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de 
la taxa per expedició de documents administratius. 
 

Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats als efectes legals oportuns. 
 
 
 
4.- APROVACIÓ DE LES MATRÍCULES ADMESES PER A L’INGRÉS A LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL DE LINYOLA PER AL CURS 2021-2022 
 
Atès que ha finalitzat el termini establert per realitzar les matrícules per a l’ingrés a la llar d’infants 
municipal de Linyola per al curs 2021-2022. 
 
Atès que les matrícules presentades compleixen amb els requisits exigits per l’ajuntament per a 
realitzar-les. 
 
Vist que s’han admès totes les matrícules (33) per a l’ingrés a la llar d’infants municipal de Linyola 
per al curs 2021-2022, ja que no superen el número total de places (41) que té autoritzades la llar 
d’infants municipal de Linyola, d’acord amb el conveni de creació de la llar d’infants pública de 
titularitat municipal de Linyola signat en data 10 de desembre de 2009 entre l’ajuntament de Linyola 
i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.   
 
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 les matrícules admeses (33) per a l’ingrés a la llar d’infants municipal de Linyola 
per al curs 2021 -2022 que s’adjunta com annex. 
 
Segon.- Realitzar el cobrament de la quota de la matrícula d’inscripció anual als matriculats 
admesos per a l’ingrés a la llar d’infants municipal de Linyola, d’acord amb l’ordenança fiscal de la 
taxa de la llar d’infants municipal de Linyola. 
 
 
 
 
 



5.- APROVACIÓ DE LES MATRÍCULES ADMESES PER A L’INGRÉS A L’ESCOLA DE MÚSICA 
MUNICIPAL DE LINYOLA PER AL CURS 2021-2022 
 
Atès que ha finalitzat el termini establert per realitzar les matrícules per a l’ingrés a l’escola de 
música municipal de Linyola per al curs 2021-2022. 
 
Atès que les matrícules presentades compleixen amb els requisits exigits per l’ajuntament per a 
realitzar-les i  s’han admès totes les matrícules (26) per a l’ingrés a l’escola de música municipal de 
Linyola per al curs 2021-2022.  
 
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 les matrícules admeses (26) per a l’ingrés a l’escola de música municipal de 
Linyola per al curs 2021-2022 que s’adjunta com annex. 
 
Segon.- Realitzar el cobrament de la quota de la matrícula d’inscripció anual als matriculats 
admesos per a l’ingrés a l’escola de música municipal de Linyola, d’acord amb l’ordenança fiscal de 
la taxa per la realització d’activitats pels ensenyaments especials en establiments docents municipals: 
Escola de música. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ D’ACORDS SOBRE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
“ADEQUACIÓ I MILLORA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LINYOLA” 

 
Atès que el projecte tècnic de l’obra “Adequació i millora de les piscines municipals de Linyola” va 
ser aprovat inicialment per acord del ple de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària celebrada el 
28 de maig de 2020 i definitivament per decret d’alcaldia número 95 de 6 d’agost de 2020. 
 
Atès que, per decret d’alcaldia número 33 de 22 de març de 2021, es va acordar iniciar la tramitació 
de l’expedient de contractació de l’obra “Adequació i millora de les piscines municipals de Linyola”.  
 
Atès que per acord del ple de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària celebrada el 29 de març 
de 2021 es va acordar: 
 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Adequació i millora de les piscines municipals de 
Linyola”. 
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 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 – Suplent: 1er. Tinent d’alcalde 
- 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 2021/1/342/61900/01 
(Adequació i millora piscines municipals) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
Sisè.- Delegar a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola la competència a òrgan de contractació 
per aprovar: 

- El pla de seguretat i salut en el treball de l’obra.  
- Les certificacions d’obra. 



Setè.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords 
precedents. 
Vuitè.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant de l’ajuntament de Linyola, 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. 

 
Atès que per acord del ple de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària celebrada el 27 de maig 
de 2021 es va acordar: 
 

Primer.- En vista de la proposta de la mesa de contractació, admetre totes les ofertes presentades pels 
contractistes que han presentat propostes en la licitació de l’obra “Adequació i millora de les piscines 
municipals de Linyola”: 

- Equidesa Group SL 
- Tecniaigües 
- Romà Infraestructures i Serveis SAU 
- Galitec Desarrollos Tecnológicos SL 
- Construccions Hermanos Ojeda SL 
- Construcinca SL 
- Segesco Universal SLU 

Segon.- En vista de la proposta de la mesa de contractació, adjudicar el contracte de l’obra “Adequació i 
millora de les piscines municipals de Linyola” a Galitec Desarrollos Tecnológicos SL, d’acord amb la 
documentació administrativa i la proposició corresponent a criteris avaluables de forma automàtica 
presentats en la licitació de l’obra, amb un import del contracte de 435.479 € (IVA inclòs), (359.900 € més 
21 % IVA), per ser el licitador proposat com adjudicatari per la mesa de contractació a l’haver resultat ser 
l’empresa que ha obtingut la millor puntuació, d’acord amb els criteris de valoració de les proposicions 
establert al plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació de l’obra.  
Tercer.- Aprovar la disposició de la despesa de la contractació a càrrec de l’aplicació pressupostària 
2021/1/342/61900/01 (Adequació i millora piscines municipals) del pressupost de l’exercici 2021 de 
l’ajuntament de Linyola. 
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari del contracte de l’obra i als altres licitadors que han presentat 
proposicions per a la licitació de l’obra i que no han resultat adjudicataris del contracte. 
Cinquè.- Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’ajuntament de Linyola, en el termini de 15 dies. 
Sisè.- Trametre al Registre de Contractes del Sector Públic de la Junta Consultiva de Contractació de la 
Generalitat les dades sobre el contracte adjudicat en el termini de 3 mesos següents a la formalització del 
contracte i de la seva extinció. 
Setè.- Continuar la tramitació administrativa de l’expedient de contractació, d’acord amb l’establert amb la 
normativa legal aplicable.  
Vuitè.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords 
precedents. 

 
Atès que en data 1 de juny de 2021 es va formalitzar el contracte de l’obra “Adequació i millora de les 
piscines municipals de Linyola” entre l’ajuntament de Linyola i Galitec Desarrollos Tecnológicos SL. 

 
Atès que en data 29 de juny de 2021 es va signar l’acta de comprovació de replanteig. 
 
Vist que en data 4 d’agost de 2020 s’ha expedit la certificació d’obra núm. 1 de l’obra “Adequació i 
millora de les piscines municipals de Linyola” signada pel director de l’obra (Jordi Capell Mateus), 
per l’adjudicatari de l’obra (Galitec Desarrollos Tecnológicos SL) i per l’ajuntament de Linyola, que 
acredita l’execució de l’obra amb el següent resum econòmic:  
 

Pressupost d’adjudicació  435.479 € 

Obra executada anteriorment      0 € 

Obra executada en la present certificació 13.964,36 € 

Import de l’obra pendent d’executar    421.514,64 € 

 
Vist que l’adjudicatari de l’obra (Galitec Desarrollos Tecnológicos SL) ha presentat en data 23 
d’agost de 2020 la factura (Número 322 de data 20 d’agost de 2021) corresponent a la certificació 
d’obra núm. 1 de l’obra per un import de 13.964,36 €. 
 
Vist que en data 25 d’agost de 2021 el contractista de l’obra (Galitec Desarrollos Tecnológicos SL) 
ha presentat la notificació de l’acord de cessió del dret de cobrament de la factura número 322 
corresponent a la 1a. certificació d’obra de l’obra “Adequació i millora de les piscines municipals de 
Linyola” per un import de 13.964,36 € a favor del cessionari.  
 



Vist que, d’acord amb l’establert als articles 198.1 i 2 i 240.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de contractes dels sector públic, el contractista té dret a l’abonament del preu convingut per la 
prestació realitzada en els termes que estableixen la Llei i el contracte, el pagament del preu es pot 
fer de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte i als efectes del pagament, 
l’administració ha d’expedir mensualment, en els primers 10 dies següents al mes a que 
corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada conforme al projecte durant 
l’esmentat període de temps, llevat que hi hagi prevenció en contra en el plec de clàusules 
administratives particulars, aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte 
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixen en el mesurament final i sense suposar 
de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen. 
 
Vist que l’administració haurà d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acrediten la 
conformitat amb el disposat en el contracte de béns entregats o serveis prestats dins dels 30 dies 
següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, d’acord amb l’establert a l’article 
198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic. 
 

Vist que secretaria intervenció de l’ajuntament de Linyola ha emès un informe en data 3 de 
setembre de 2021 en relació a la certificació d’obra núm. 1 i factura de l’obra “Adequació i millora de 
les piscines municipals de Linyola” el qual conclou que: 
 

L’expedient d’aprovació del projecte tècnic de l’obra s’ha tramitat d’acord amb l’establert a la normativa legal 
aplicable. 

- L’expedient de contractació de l’obra s’ha tramitat d’acord amb l’establert a la normativa legal aplicable. 
- La certificació d’obra i la corresponen factura compleixen amb els requisits formals establerts legalment a fi 

que l’òrgan competent de l’ajuntament de Linyola pugui aprovar-les. 
- La notificació de l’acord de cessió del dret de cobrament de la factura número 322 corresponent a la 1a. 

certificació d’obra de l’obra “Adequació i millora de les piscines municipals de Linyola”: 
- Conté la documentació i les dades necessàries per ser acceptada. 
- Previs els tràmits administratius corresponents, procedeix la seva presa de raó en la comptabilitat 

municipal i l’ordenació de pagament de la factura s’haurà de fer a favor de cessionari.  
- Les certificacions, abonaments a compte i pagament del preu de l’obra s’hauran de tramitar d’acord amb 

l’establert a la normativa legal aplicable. 
- L’aprovació de les certificacions d’obra correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola ja 

que per acord de l’òrgan de contractació (Ple de l’ajuntament de Linyola) de data 29 de març de 2021 es va 
acordar  delegar a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola la competència com a òrgan de 
contractació per aprovar el pla de seguretat i salut en el treball de l’obra i les certificacions d’obra. 

- L’aprovació de les factures correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola.  
- En la data d’emissió d’aquest informe i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a l’aplicació 

pressupostària 2021/1/342/61900/01 (Adequació i millora piscines municipals) del pressupost de l’exercici 
2021 de l’ajuntament de Linyola consta una anotació comptable de “Autorització” (A) i “Disposició” (D) per 
l’import de 435.479 €, a fi de realitzar l’ordenació del pagament i el pagament del preu del contracte (435.479 
€) de l’obra “Adequació i millora de les piscines municipals de Linyola”.  

- Com l’import de la certificació de l’obra i de la factura és de 13.964,36 €, a l’aplicació pressupostària 
2021/1/342/61900/01 (Adequació i millora piscines municipals) del pressupost de l’exercici 2021 de 
l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada a fi de realitzar l’ordenació 
del pagament i el pagament de la certificació d’obra núm. 1 i de la corresponent factura. 

 
Vist que l’aprovació de les certificacions d’obra de l’obra correspon a la junta de govern local de 
l’ajuntament de Linyola ja que per acord de l’òrgan de contractació (Ple de l’ajuntament de Linyola) 
de data 29 de març de 2021 es va acordar delegar a la junta de govern local de l’ajuntament de 
Linyola la competència com a òrgan de contractació per aprovar el pla de seguretat i salut en el 
treball de l’obra i les certificacions d’obra. 
 
Vist que l’aprovació de les factures correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola ja 
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. 
 



Vist que al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta consignació 
pressupostària per un crèdit definitiu de 450.000 € a l’aplicació pressupostària 2021/1/342/61900/01 
(Adequació i millora piscines municipals) per a les despeses relacionades amb la inversió per a 
l’execució de l’obra “Adequació i millora de les piscines municipals de Linyola”. 
 
Vist que a l’aplicació pressupostària 2021/1/342/61900/01 (Adequació i millora piscines municipals) 
del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta una anotació comptable de 
“Autorització” (A) i “Disposició” (D) per l’import de 435.479 €, a fi de realitzar l’ordenació del 
pagament i el pagament del preu del contracte (435.479 €) de l’obra “Adequació i millora de les 
piscines municipals de Linyola”.  
 
Vist que, com l’import de la certificació de l’obra i de la factura és de 13.964,36 €, a l’aplicació 
pressupostària 2021/1/342/61900/01 (Adequació i millora piscines municipals) del pressupost de 
l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada a 
fi de realitzar l’ordenació del pagament i el pagament de la certificació d’obra núm. 1 i de la 
corresponent factura. 
 
Vist l’establert als articles 198 i 240.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes dels sector 
públic, a la clàusula 30 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació 
de l’obra i a la clàusula 5a. del contracte de l’obra. 
 
L’alcaldia proposa a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obra núm. 1 de l’obra “Adequació i millora de les piscines 
municipals de Linyola”, que acredita l’execució de l’obra amb el següent resum econòmic:  
 

Pressupost d’adjudicació  435.479 € 

Obra executada anteriorment      0 € 

Obra executada en la present certificació 13.964,36 € 

Import de l’obra pendent d’executar    421.514,64 € 

 
Segon.- Aprovar la factura (Número 322 de data 20 d’agost de 2021) corresponent a la certificació 
d’obra núm. 1 de l’obra per un import de 13.964,36 € presentada per l’adjudicatari de l’obra (Galitec 
Desarrollos Tecnológicos SL).  
 
Tercer.- Aprovar l’ordenació del pagament i el pagament de la despesa a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 2021/1/342/61900/01 (Adequació i millora piscines municipals) del pressupost de 
l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
 
Quart.- Procedir a la presa de raó en la comptabilitat municipal de la cessió del dret de cobrament 
de la factura número 322 corresponent a la 1a. certificació d’obra de l’obra “Adequació i millora de 
les piscines municipals de Linyola” per un import de 13.964,36 € presentada per Galitec Desarrollos 
Tecnológicos SL i a l’ordenació de pagament de la factura a favor del cessionari del dret de 
cobrament. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les vint hores i quinze 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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