
   
 
 
  

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 16 DE 23 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: 16/2021 
- Caràcter: Sessió ordinària 
- Data: 23 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: S’incorpora a la sessió en el punt 4 de l’ordre del dia de la sessió 
- 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 prèvia del projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per la nova línia aèria de 

connexió d’un nou subministrament elèctric a la parcel·la 91 del polígon 20 del terme municipal de 
Linyola presentat per Edistribucion Redes Digitales SLU. 

4. Aprovació d’acords sobre l’expedient per a la contractació de l’obra “Adequació i millora de les 
piscines municipals de Linyola”. 

5. Aprovació d’acords sobre l’expedient per a la contractació de l’obra “Reforma i ampliació de la 
biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”. 

6. Aprovació d’acords sobre l’expedient per a la contractació del subministrament d’una plataforma 
elevadora. 

 
 
 

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 9 de setembre 
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.      

- Seguretat Social: Quotes seguretat social treballadors i alcalde agost  13.767,89  

- Associació Catalana d’Escoles de Música: Quota associat 2n. pagament 2021 81,37  

- Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell: Rescloses aigua per abastaments   
  municipals 1r. trimestre 2021   

 
1.267,48 

 

- Entitat Autònoma del Diari Oficial de la Generalitat: Publicació anunci ”Aprovació definitiva 
projecte tècnic d’obra” 

 
218,40 

 

- Entitat Autònoma del Diari Oficial de la Generalitat: Publicació anunci “Aprovació definitiva 
document tècnic d’obra” 

 
218,40 

 

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

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

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,39  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 30,86  

- Caixabank SA: Despeses bancàries            63,53  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 22,26  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 6,96  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 8,35  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 8,63  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  



- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,80  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,80  

- BBVA: Despeses bancàries 72,60  

- Correos: Despeses enviament correspondència 89,70  

- Correos: Despeses enviament correspondència 115,04  

- Correos: Despeses enviament correspondència 5,60  

- Correos: Despeses enviament correspondència 0,80  

- Correos: Despeses enviament correspondència 21,10  

- Correos: Despeses enviament correspondència 1,25  

- MRW: Despeses enviament material 12,58  

- R. Lorenzo Tatay: Concert a llar de jubilats 342,00  

- Músicos Unidos Siglo XXI S. Coop. Mad: Actuació grup per diada 11 de setembre 1.210,00  

- E. Schmitz Coll: Treballs escultòrics en fusta i taller escultòric amb infants 3.102,88  

- X. Guerrero Martinez: Repartir programes festa major 50,82  

- J. Querol Ortiz: Treballs a l’edifici poliesportiu 2.301,63  

- Àrids Herguido SL: Pou per aigua pel parc urbà 3.391,03  

- Hidro-Carrera SL: Treballs xarxa clavegueram 275,00  

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

- Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge: Servei recollida i gestió de residus vegetals jardineria 150,10  

- Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge: Servei assessorament arbrat municipal i  
  subministrament de productes fitosanitaris 

 
259,53 

 

- Tallers Berga SL: Renting pel tractor mes setembre 2.050,00  

- Romà Infraestructures i Serveis SAU: Transport i gestió residus contenidors 494,45  

- A. Martí Caba: Treballs varis amb retro 677,60  

- Treballs Agrícols Mases SL: Treballs arranjament camins municipals 27.186,73 SI 

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici polifuncional 228,91  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici Pau Casals 909,29  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici consultori mèdic 216,58  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici llar infants 60,97  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici CEIP El Sitjar 405,92  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici CEIP El Sitjar 353,82  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric zona esportiva 734,76  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici escorxador 13,13  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric bàscula 34,30  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric cementiri 15,37  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric planta potabilitzadora 403,23  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric font vella 21,85  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor 10,90  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor 18,46  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric semàfor 13,07  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 17,39  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 48,20  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 46,85  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 901,95  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici Pau Casals 351,09  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici Pau Casals 515,53  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici polifuncional         224,19  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici polifuncional 226,77  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici consultori mèdic 252,70  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici consultori mèdic 214,18  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici llar infants 83,99  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici llar infants 104,05  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric edifici CEIP El Sitjar 547,90  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric zona esportiva 518,62  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric zona esportiva 771,86  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 2.106,59  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 268,47  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 297,01  

- Endesa Energia SAU: Consum elèctric enllumenat públic 1.742,71  

- Catgas Energia SA: Connexió gas edifici ajuntament 257,00  

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici polifuncional 50,67  

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici llar infants 40,11  

- Catgas Energia SA: Consum gas menjador edifici CEIP El Sitjar 35,33  

- Catgas Energia SA: Consum gas vestuaris camp de futbol 33,07  

- 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 831,12  

- Oficina Semat data SL: Quota central alarmes edificis municipals 170,61  

- Oficina Semat Data SL: Mòbil per treballador brigada 223,85  

- Casa del Mòvil: Funda i protector per mòbil treballador brigada 10,00  



- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina 23,30  

- A. Oliva Fontelles: Obsequi acomiadament Mossèn   6,80  

- Thoman GmbH: Material per a l’escola de música 191,00  

- Energy Sistem Technology SA: Material per a l’escola de música 119,79  

- Ajuntament de Bellcaire d’Urgell: Entrades piscines joves del projecte jova 213,00  

- Linyola Agropecuària i secció de Crèdit SCCL: Subministrament aigües 116,39  

- Linyola Agropecuària i secció de Crèdit SCCL: Carburant per a vehicles municipals 395,59  

- Carbòniques Domingo SL: Material de neteja per al CEIP El Sitjar 704,49  

- Zorelor SA: Productes de neteja 187,68  

- Happyludic Playground and Urban Equipment SL: Tanca pati edifici CEIP El Sitjar 2.229,97  

- Palets Faura SL: Material pati edifici CEIP El Sitjar 471,90  

- Obis SL: Vestuari brigada municipal 204,03  

- GLS Consorcio del Hormigon SLU: Material per a obres i serveis 89,60  

- Ferreteria Reñé SLU: Material per a obres i serveis 96,06  

- Espina Maquinaria SL: Lloguer maquinària per a obres i serveis 38,05  

- Seguretat Arsol SL: Material per a obres i serveis s 17,67  

- Prefabricats Teixidó SCP:  Material per a obres i serveis  37,81  

- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis 397,04  

- R. Amoros Camarasa: Material per a obres i serveis 611,22  

- Arids Daniel SA: Material per a obres i serveis 245,03  

- Arids Daniel SA: Material per a obres i serveis 211,05  

Total 80.622,87  

 
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: 
 

- Factura núm. 22 de data 16 de setembre de 2021 presentada per Treballs Agrícols Mases SL pel 
concepte “Treballs d’arranjament de camins municipals” per un import de 27.186,73 €: 
 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció de data 20 de setembre de 2021, el qual conclou que: 

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

públic, de serveis 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 
servei 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 servei 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 ’import de la factura és de 27.186,73 €, a l’aplicació pressupostària 2021/1/454/21000/01 (Infraestructures 
camins) del pressupost de l’exercici 2021 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 2021 de l’ajuntament de Linyola que s’indiquen a cada factura o despesa. 
 
 
 
3.- APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO 
URBANITZABLE PER LA NOVA LÍNIA AÈRIA DE CONNEXIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT 
ELÈCTRIC A LA PARCEL·LA 91 DEL POLÍGON 20 DEL TERME MUNICIPAL DE LINYOLA 
PRESENTAT PER EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU 
  
Atès que Edistribucion Redes Digitales SLU ha presentat davant l’ajuntament de Linyola una 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl no urbanitzable per al projecte d’actuació específica en sòl no 
urbanitzable per la nova línia aèria de connexió d’un nou subministrament elèctric a la parcel·la 91 del 
polígon 20 del terme municipal de Linyola (Expedient obres núm. 150/2020). 
 
 
 
 



Atès que l’esmentada sol·licitud resta subjecta al règim d’ús del sòl no urbanitzable per a actuacions 
específiques per a activitats  o equipaments d’interès públic: Instal·lacions i obres necessàries per a 
serveis tècnics i altres instal·lacions ambientals d’interès públic: Xarxes i instal·lacions connexes de 
subministrament d’energia elèctrica i, per tant, al procediment aplicable a aquest tipus de projectes 
establert als articles 47.4.d), 34.5.bis, 48 i 48 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i als articles 46 a 56 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Atès que l’expedient s’està tramitant d’acord amb el procediment establert a la normativa indicada  
per a actuacions específiques per a activitats  o equipaments d’interès públic: Instal·lacions i obres 
necessàries per a serveis tècnics i altres instal·lacions ambientals d’interès públic: Xarxes i 
instal·lacions connexes de subministrament d’energia elèctrica, i que per continuar-la cal que l’òrgan 
municipal competent aprovi el projecte d’actuació específica amb caràcter previ a la seva tramesa a la 
comissió territorial d’urbanisme que és la competent per a la seva aprovació definitiva. 
 
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 del següent acord: 
 
Primer.- L’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per la nova línia 
aèria de connexió d’un nou subministrament elèctric a la parcel·la 91 del polígon 20 del terme 
municipal de Linyola presentat per Edistribucion Redes Digitales SLU. 
 
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme a Lleida a fi que, si és el cas, es 
realitzi l’aprovació definitiva del projecte.   
 
 
 
4.- APROVACIÓ 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 7 de setembre de 2021 s’ha expedit la certificació d’obra núm. 2 de l’obra “Adequació 
i millora de les piscines municipals de Linyola” signada pels directors de l’obra (Aroa Guardiola Franci 
i Jordi Capell Mateus), per l’adjudicatari de l’obra (Galitec Desarrollos Tecnológicos SL), que acredita 
l’execució de l’obra amb el següent resum econòmic:  
 
 
 



Pressupost d’adjudicació  435.479 € 

Obra executada anteriorment      13.964,36 € 

Obra executada en la present certificació 52.964,34 € 

Import de l’obra pendent d’executar    368.550,30 € 

 
Vist que l’adjudicatari de l’obra (Galitec Desarrollos Tecnológicos SL) ha presentat en data 8 de 
setembre de 2021 la factura (Sèrie FE21 - Número 351 de data 7 de setembre de 2021) corresponent 
a la certificació d’obra núm. 2 de l’obra per un import de 52.964,34 €. 
 
Vist que en data 13 de setembre 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 (Sèrie FE21 - 
Número 351) corresponent a la 2a. certificació d’obra de l’obra “Adequació i millora de les piscines 
municipals de Linyola” per un import de 52.964,34 € 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 17 de setembre 
de 2021 en relació a la certificació d’obra núm. 2 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 (Sèrie FE21 - Número 351) 

corresponent a la 2a. 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”.  

- Una anotació comptable de “Ordenació” (O) i “Pagament” (P-MP) per l’import de 13.964,36 €, a fi de 
realitzar l’ordenació del pagament i el pagament de la 1a. certificació d’obra de l’obra “Adequació i 
millora de les piscines municipals de Linyola”.  

- L’import de 421.514,64 € a l’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 de la resta del contracte 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 52.964,34 €, 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. 2 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”.  

- Una anotació comptable de “Ordenació” (O) i “Pagament” (P-MP) per l’import de 13.964,36 €, a fi 
de realitzar l’ordenació del pagament i el pagament de la 1a. certificació d’obra de l’obra 
“Adequació i millora de les piscines municipals de Linyola”.  

- L’import de 421.514,64 € a l’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 de la resta 
del contracte 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 52.964,34 €, 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. 2 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. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a 
la sessió, acorda l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obra núm. 2 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      13.964,36 € 

Obra executada en la present certificació 52.964,34 € 

Import de l’obra pendent d’executar    368.550,30 € 

 



Segon.- Aprovar la factura (Sèrie FE21 - Número 351 de data 7 de setembre de 2021) corresponent a 
la certificació d’obra núm. 2 de l’obra per un import de 52.964,34 € 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 (Sèrie FE21 - Número 351 de data 7 de setembre de 2021) corresponent a la 2a. certificació 
d’obra de l’obra “Adequació i millora de les piscines municipals de Linyola” per un import de 52.964,34 
€ presentada per Galitec Desarrollos Tecnológicos SL i a l’ordenació de pagament de la factura a 
favor del cessionari del dret de cobrament. 
 
 
 

5.- APROVACIÓ D’ACORDS SOBRE L’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”, que consistirà en realitzar 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. 
 
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 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.  
 
Atès que la celebració dels contractes per part de les administracions públiques requereix la prèvia 
tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat 
del contracte en el termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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. 
 
Atès que, per decret d’alcaldia número 91 de 22 de juliol de 2021, es va acordar 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 emetés 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.  
 
Atès que per acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, en sessió ordinària 
celebrada el 29 de juliol de 2021 es va acordar: 
 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca munic ipal 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. 

 
Atès que durant el termini de presentació de propostes per prendre part en la contractació de l’obra 
es van presentar les següents propostes: 
 
- Corporación Abaco 2014 SL 
- Construccions Hermanos Ojeda SL 
 
Atès que el 7 de setembre de 2021 es va constituir la mesa de contractació en sessió (pública) per a 
l’obertura del sobre A (Documentació administrativa i proposició corresponent als criteris avaluables 
de forma automàtica), la qual va acordar: 
 

- Qualificada la documentació administrativa presentada per les empreses licitadores, es 
comprova que és l’establerta a la normativa legal aplicable i al plec de clàusules administratives 
particulars que regeix la contractació de l’obra. Per tant, en relació a la documentació 
administrativa la mesa de contractació admet a la licitació de l’obra tots els contractistes que ha 
presentat propostes. 

 
- Procedir a realitzar l’avaluació i classificació de les ofertes presentades i acceptades, d’acord 

amb els criteris de valoració de les proposicions establert al plec de clàusules administratives 
particulars que regeix la contractació de l’obra, i amb els articles 157 i 159.4 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes dels sector públic. 

 
Els serveis tècnics de l’òrgan de contractació (Tècnic local de l’àrea de serveis tècnics) 
realitzen la valoració de les proposicions i emeten posteriorment per escrit el següent informe 
tècnic: 
 

“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS 

 
Es redacta aquest informe per tal de valorar les ofertes presentades al concurs convocat per l’ajuntament de 
Linyola per tal d’adjudicar les OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LINYOLA 

1. Les empreses constructores que han presentat ofertes són les següents: 
CORPORACIÓN ABACO SL 
CONTRUCCIONS HERMANOS OJEDA SL 

 
  2. Una vegada revisada la documentació presentada, procedim a adjuntar la taula de puntuacions seguint els    

criteris de puntuació establerts en el plec de clàusules: 
 
 



 
 
 
 

 
Núm 

 
Licitador 

 
Oferta econòmica 

(15 punts) 

 
Millores tècniques  

(30 punts) 

 
Augment  

termini garantia 
(5 punts) 

 
      Total 

 
1 

 
CORPORACIÓN ABACO SL 
 

 
15 

 
23 

 
5 

 
43 

 
2 

 
CONTRUCCIONS HERMANOS 
OJEDA SL 

 
15 

 
30 

 
2 

 
47 

 
   3. Un cop aplicats els criteris de puntuació establerts, l’empresa que té la major puntuació es CONSTRUCCIONS  
      HERMANOS OJEDA SL amb un total de  47 PUNTS 

 
La qual cosa s’informa als efectes oportuns.Linyola, 9 de setembre de 2021 - Aroa Guardiola Franci - Tècnics del 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell. ” 

 

- A la vista de l’avaluació dels criteris de valoració de les proposicions establert al plec de 
clàusules administratives particulars que regeix la contractació de l’obra, resulta el següent: 

 
Criteris avaluables de forma automàtica: 

 
Licitador 

 
Puntuació Criteri: 
Oferta econòmica 

 
Puntuació Criteri: 

Millores tècnciques 

 
Puntuació Criteri:  

Ampliació termini garantia 

 
Total 

puntuació 

 
Corporación Abaco 2014 SL 

 
15 

 
23 

 
5 

 
43 

 
Construccions Hermanos 
Ojeda SL 

 
15 

 
30 

 
2 

 
47 

 
Per tant, en relació a la proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica la 
mesa de contractació admet a la licitació de l’obra tots els contractistes que ha presentat 
propostes. 

 
- S’acorda realitzar la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació, d’acord 

amb l’establert als articles 157 i 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels 
sector públic, i proposa a l’òrgan de contractació la següent adjudicació: 

 
 

Ordre 
 

Licitador 
 

Puntuació  

 
1 

 
Construccions Hermanos Ojeda SL 

 
47 

 
2 

 
Corporación Abaco 2014 SL 

 
43 

 
- S’ha comprovat en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l’empresa que 

ha obtingut la millor puntuació està degudament constituïda, el signant de la proposta té poder 
suficient per formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica i/o la 
classificació corresponent i no té cap prohibició per a contractar, d’acord amb l’establert a 
l’article 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic, document 
que s’adjunta. 

 
- Requerir a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, 

perquè aporti la següent documentació, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de 
l’enviament de la comunicació, d’acord amb l’establert a l’article 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes dels sector públic:  

 
- Garantia definitiva (D’acord amb l’establert a la clàusula 21 del plec de clàusules 

admininistratives particulars). 
- Compromís al que es refereix l’article 75.2 (Integració de la solvència per medis externs) 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 



- Documentació justificativa de que disposa efectivament dels mitjans que s’ha compromès 
a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de l’article 76.2 (Concreció de les 
condicions de solvència) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector 
públic.  

 

Vist que s’ha requerit a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació (Construccions Hermanos Ojeda 
SL) aportar la garantia definitiva (D’acord amb l’establert a la clàusula 21 del plec de clàusules 
administratives particulars), el compromís al que es refereix l’article 75.2 (Integració de la solvència 
per medis externs) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i la documentació justificativa de que disposa 
efectivament dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de 
l’article 76.2 (Concreció de les condicions de solvència) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i que ha 
presentat correctament l’esmentada documentació en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de 
l’enviament de la comunicació. 
 
Vist l’informe de secretària intervenció sobre els extrems a fiscalitzar en la fase d’adjudicació i 
formalització del contracte d’obres emès en data 20 de setembre de 2021. 
 
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.- 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 “Reforma i ampliació de la 
biblioteca municipal de Linyola - Fase 1”: 
 
- Corporación Abaco 2014 SL 
- Construccions Hermanos Ojeda SL 
 
Segon.- En vista de la proposta de la mesa de contractació, adjudicar el contracte de l’obra “Reforma 
i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola - Fase 1” a Construccions Hermanos Ojeda 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 157.300 € (IVA 
inclòs), (130.000 € 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 
2021/1/3321/61900/01 (Reforma i ampliació biblioteca municipal) del pressupost de l’exercici 2021 de 
l’ajuntament de Linyola. 

 
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari del contracte de l’obra i a l’altre licitador que ha 
presentat proposició per a la licitació de l’obra i que no ha resultat adjudicatari 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. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ D’ACORDS SOBRE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’UNA PLATAFORMA ELEVADORA 
 
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives al 
manteniment de les instal·lacions municipals i de la infraestructura viària. 
 
Atès que l’ajuntament de Linyola disposa d’una brigada municipal que realitza els treballs de 
manteniment de les instal·lacions municipals i de la infraestructura viària i de camins i petites obres de 
reparació o manteniment. 
 
Atès que aquesta alcaldia creu necessari adquirir una plataforma elevadora amb les prestacions 
necessàries per realitzar adequadament el manteniment de les instal·lacions municipals i de la 
infraestructura viària i de camins i petites obres de reparació o manteniment.  
 
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació del subministrament d’una plataforma 
elevadora, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector 
públic.  
 
Vist que com, d’acord amb l’establert a  l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes dels sector públic, 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 l’anterior llei, per decret 
d’alcaldia número 109 de 16 de setembre de 2021 s’ha incoat un expedient per a la contractació del 
subministrament d’una plataforma elevadora. 
 
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 al manteniment de les 
instal·lacions municipals i de la infraestructura viària i s’han determinat amb precisió la naturalesa i 
extensió de les necessitats que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat 
del seu objecte i contingut per a satisfer-les en el decret d’alcaldia d’incoació de l’expedient.  
 
Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, 
del sector públic, de 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, 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 sol·licitat a Plataformas Autopropulsadas Mecano-Mar SLU un 
pressupost per al subministrament d’una plataforma elevadora (Marca Mecano-Mar Model EX800), 
que ascendeix a 14.500 € i més l’IVA (21%) resultant un import total de 17.545 €. 
 
 
 



Vist que com el valor estimat del contracte del subministrament objecte d’aquest expedient és de 
14.500 € (Import sense incloure l’IVA), es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor de 
subministrament ja que el valor estimat del contracte no supera els 15.000 € i no tindrà una duració 
superior a 1 any ni serà objecte de pròrroga. 
 
Vist que el contracte menor podrà adjudicar-se a les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per alguna prohibició de 
contractar i acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així mateix 
hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a 
la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. A més, si és persona 
jurídica la prestació del contracte haurà d’estar compresa dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat 
que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals les siguin pròpies. A l’expedient de 
contractació consta la documentació que justifica l’aptitud (Capacitat i solvència) per contractar amb el 
sector públic de l’empresari que ha presentat el pressupost a contractar. 
 
Vist l’informe emès per secretaria Intervenció sobre l’expedient de contractació emès en data 20 de 
setembre de 2021 el qual conclou que:  
 
- Segons l’alcaldia, el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins 

institucionals de l’ajuntament de Linyola i s’han determinat amb precisió la naturalesa i extensió de les 
necessitats que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per a satisfer-les. 

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

- El contracte es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor de subministrament ja que el valor 
estimat del contracte no supera els 15.000 € (Import sense incloure l’IVA) i no podrà tenir una duració 
superior a 1 any ni ser objecte de pròrroga. 

- En aquest expedient: No s’acredita que s’ha sol·licitat pressupost per l’objecte de l’expedient que es vol 
contractar almenys a 3 empreses i no es justifica la selecció de l’oferta de millor relació qualitat-preu per als 
interessos de l’administració.  

- La tramitació administrativa de l’expedient de contractació s’haurà de realitzar d’acord amb l’establert a la 
normativa legal i el procediment indicats per als contractes menors. 

- El contracte menor s’haurà d’adjudicar a les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per alguna prohibició de contractar i acreditin la seva 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així mateix hauran de comptar amb l’habilitació 
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que 
constitueixi l’objecte del contracte. A més, si és persona jurídica la prestació del contracte haurà d’estar 
compresa dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals 
les siguin pròpies. 

- L’expedient del contractació per part de l’entitat local podrà ser aprovat si es tramita d’acord amb la 
legislació establerta a la normativa reguladora en relació a les prohibicions de contractar amb el sector 
públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del parentiu. 

- A l’expedient de contractació consta la documentació que justifica l’aptitud (Capacitat i solvència) per 
contractar amb l’administració pública de l’empresari que ha presentat el pressupost del subministrament a 
contractar. 

- Com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 14.500 € (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 
(14.500 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2021 de 
l’ajuntament de Linyola. 

- Com l’import del contracte és de 17.545 € (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 2021/1/450/62300/01 
(Adquisició màquines per obres i serveis) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola 
consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la contractació del subministrament de 
màquines per obres i serveis, com és una plataforma elevadora que és l’objecte d’aquest expedient. 

 
Vist que l’ajuntament de Linyola ha previst la despesa del subministrament d’una pala carregadora 
per a tractor a l’aplicació pressupostària 2021/1/450/62300/01 (Adquisició màquines per a obres i 
serveis) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola, amb un crèdit definitiu de 45.000 
€.  
 
 



Vist que com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 14.500 € (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 (14.500 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos ordinaris del pressupost 
de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
  
Vist l’establert als articles 2, 3, 13 (Contracte obres) / 16 (Contracte suministraments) / 17 (Contracte 
serveis), 25, 28, 29.8, 30.3 (Contracte serveis), 36.1, 63.4, 65 a 76, 84 a 97, 101.1.a), 116.1 i 4, 118, 
131.3, 151.3, 153.2, 335.1,  Disposició Addicional 32a., 3a., 5a., i 15a. i Annex I (Contractes obres) de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la Resolución de 6 de  marzo de 
2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se 
publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, 
de 8 de novembre, i l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 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.- Motivar la necessitat de l’expedient de contractació del subministrament d’una plataforma 
elevadora en el següent informe: 
 

“ Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives 
al manteniment de les instal·lacions municipals i de la infraestructura viària. 
Atès que l’ajuntament de Linyola disposa d’una brigada municipal que realitza els treballs de 
manteniment de les instal·lacions municipals i de la infraestructura viària i de camins i petites obres 
de reparació o manteniment. 
Atès que aquesta alcaldia creu necessari adquirir una plataforma elevadora amb les prestacions 
necessàries per realitzar adequadament el manteniment de les instal·lacions municipals i de la 
infraestructura viària i de camins i petites obres de reparació o manteniment.  
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació del subministrament d’una plataforma 
elevadora, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector 
públic.  
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 al manteniment de les 
instal·lacions municipals i de la infraestructura viària 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 decret d’alcaldia.” 

  
Segon.- Justificar que no se està alterant l’objecte del contracte amb el fi d’evitar l’aplicació dels 
llindars establerts per als contractes menors. 

 
Tercer.- Adjudicar el contracte menor del subministrament d’una plataforma elevadora a Plataformas 
Autopropulsadas Mecano-Mar SLU per un valor estimat  de 14.500 € i més l’IVA (21%) resulta un 
preu de contracte de 17.545 €.  
El contracte menor no podrà tenir una duració superior a 1 any ni ser objecte de pròrroga. 
 
Quart.- Aprovar la despesa de la contractació.  
 
Cinquè.- Autoritzar la despesa de la contractació i reconèixer l’obligació de pagament de la 
contractació a càrrec de l’aplicació pressupostària 2021/1/450/62300/01 (Adquisició màquines per a 
obres i serveis) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
La forma de pagament del preu del contracte es realitzarà en una sola vegada i d’acord amb les 
tràmits i terminis previstos a Ley 9/2017, de 8 de novembre. 
 



Sisè.- Incorporar a l’expedient la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les 
normes de desenvolupament de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, estableixin. 
 
Setè.- Notificar a l’adjudicatari aquest acord en el termini de 10 dies a partir de la data en que l’acte 
hagi estat dictat, mitjançant medis electrònics. 

 
Vuitè.- Publicar la informació relativa al contracte menor adjudicat al perfil del contractant de 
l’ajuntament de Linyola, que s’haurà de realitzar trimestralment. 
 
Novè.- Trametre les dades sobre el contracte adjudicat al Registre de Contractes del Sector Públic de 
la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya en el termini de 3 mesos següents 
a la formalització del contracte i de la seva extinció. 
 
Desè.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu aquest 
acord. 

 
 

 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les vint hores 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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