
   
  
 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 17 DE 15 DE SETEMBRE DE 2022 

 

 
ACTA 

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



El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 18 de juliol de 2019 va acordar la 
periodicitat de les sessions de la junta de govern local. 
 
Per a la tramitació normal de determinats expedients administratius es necessita l’aprovació o la 
conformitat de la junta de govern local. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola es reuneix en sessió ordinària, la qual ha estat 
prèviament convocada per l’alcalde i notificada als regidors, d’acord amb els articles 113 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Normativa aplicable: Articles 20.1.b), 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, Articles 48.1.b), 53 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 52, 53, 112 i 113 relacionats 
amb els articles 77 a 110 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Identificació de la sessió: 
 
- Número d’ordre en les sessions de la junta de govern local: 17/2022 
- Caràcter: Sessió ordinària 
- Data: 15 de setembre de 2022       
- Horari: 19.30 h. a 20.30 h.  
- Lloc: Sala de reunions de l’edifici de l’ajuntament de Linyola 
 
Assistents a la sessió:    
 
Membres de la junta de govern local: 
 
- Àlex Mases Xifré - Alcalde 
- Annabel Caba Cos 
- Albert Batlle Mas  
- Susana Caminal Brosel 
 
Participants com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local: 
 
- Alvar Farré Maduell  
- Mª Eva Llauet Giné 
- Meritxell Rodés Cirera  
 
Secretària interventora de l’ajuntament de Linyola: Antonieta Bruna Tena 
 
 
Quòrum legal per a la vàlida constitució de la sessió: 
 
D’acord amb l’article 113.1.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per a la vàlida 
constitució de la junta de govern local es requereix l’assistència de la majoria absoluta dels seus 
components. Així mateix, es requereix l’assistència de l’alcalde i del secretari de la corporació o de qui 
legalment els substitueixin. 
Atesa l’assistència indicada anteriorment, es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari per a 
la vàlida celebració de la present sessió. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordre del dia de la sessió: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola. 
2. Aprovació d’acords en relació a factures i despeses.      
3. Aprovació d’expedients de llicències d’obres. 
4. Aprovació de les matrícules admeses per a l’ingrés a la llar d’infants municipal de Linyola per al 

curs 2022 - 2023. 
5. Aprovació de les matrícules admeses per a l’ingrés a l’escola de música municipal de Linyola per 

al curs 2022 - 2023. 
6. Autorització del canvi de titularitat d’un expedient de comunicació ambiental de la Llei 20/2009, de 

4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
7. Aprovació d’acords sobre l’expedient per a la contractació de l’obra “Preparació del terreny de la 

Ronda Pau Casals (Del C/ La Font al cementiri)”. 
8. Sol·licitud de connexió a la xarxa general d’aigua del municipi 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 10 d’agost de 
2022 no es procedeix a la seva lectura, de conformitat amb el que disposa l’article 110.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
Aprovar l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola. 
 
 
 
2.- APROVACIÓ D’ACORDS EN RELACIÓ A FACTURES I DESPESES 

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

 
Emissor i concepte 

 
Import  (€) 

Informe 
Reparament 
Secret-Inter.      

- A. Mases Xifré: Retribució per dedicació exclusiva per càrrec d’alcalde mes agost 1.672,72  

- A. Mases Xifré: Indemnitzacions per despeses efectives ocasionades exercici càrrec alcalde 998,96  

- E. Llauet Giné: Retribució per dedicació parcial per càrrec de regidora mes agost 606,09 SI 

- Nòmines treballadors ajuntament de Linyola mes agost 27.069,90 SI 

- Hores extra treballador brigada (R. Zapater Martinez) 85,50 SI 

- Quotes seguretat social alcalde, regidora i treballadors ajuntament de Linyola mes juliol 13.751,98  

- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació edicte aprovació definitiva  
  projecte obra  

 
220,60 

 

- TÜV SÜD ATISAE SAU: ITV vehicle municipal 52,43  

- Comercia Global Payments: Quota tarifa plana TPV virtual 43,55  

- E. Piqué Mas: Arrendament magatzem per a serveis mes agost 469,20  

- E. Piqué Mas: Arrendament magatzem per a serveis mes setembre 469,20  

- E. Piqué Mas: Consum elèctric magatzem per a serveis bimensual  153,22  

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

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

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

- Caixabank SA: Despeses bancàries 20,04  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 2,50  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,82  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,80  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,82  



- Caixabank SA: Despeses bancàries 361,51  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,91  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 218,74  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 30,86  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 21,78  

- Caixabank SA: Quota tarifa plana TPV virtual 12,00  

- BBVA; Despeses bancàries  1,05  

- BBVA: Despeses bancàries 60,00  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 15,46  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 5,25  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 5,85  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 12,35  

- Siemens Renting SA: Quota rènting fotocopiadora 47,19  

- MovilData Internacional SLU: Quota mensual geolocalitzador vehicles municipals  36,00  

- Sistemas de Oficina Integra SL: Facturació còpies fotocopiadores  237,31  

- I. Carles Aguilà: Servei coordinació brigada mes agost 2.752,75 SI 

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

- CE Pla d’Urgell: Servei socorrisme aquàtic mes juliol 4.962,57 SI 

- CE Pla d’Urgell: Servei socorrisme aquàtic més d’agost 4.466,32  

- Wess Project SL: Legalització instal·lació tèrmica edifici llar infants i CEIP El Sitjar  3.388,00  

- Iltirta Arqueologia SL: Intervenció arqueològica en el marc de la restauració d’un tram de  
  l’enllosat de Santa Maria de Linyola  

 
6.880,35 

 
SI 

- M. Sassi Diaz: Servei psicologia mes agost 510,00 SI 

- Raibor Espectacles SL: Actuació per festa major agost 2.299,00  

- Raibor Espectacles SL: Actuació per festa major agost 2.371,60  

- Raibor Espectacles SL: Actuació per festa major agost 3.267,00  

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

- Raibor Espectacles SL: Actuació per festa major agost 1.663,75  

- Raibor Espectacles SL: Actuació per festa major agost 10.890,00  

- L. Salvador Castells: Activitat de ioga per festa major agost 100,00  

- A. Escolà Ginés: Taller per festa major agost 350,90  

- Gestió Publicitat Segre SLU: Publicitat per festa major agost 350,90  

- A Tota Bústia Servei Publicitari SL: Repartir programes festa major agost 139,15 SI 

- Instal·lacions S. Garralon SLU: Reparar escut municipal 856,08  

- J. Busquets Sandiumenge: Material reparació tendals piscines 395,00  

- J. Busquets Sandiumenge: Treballs tendals piscines 309,00  

- Garcam SL: Reparació neteja fons piscina mitjana/petita 585,51  

- Garcam SL: Reparació neteja fons piscina gran 351,43  

- Electro-Neumàtica Lleida SA: Reparació compressor dipòsits aigua municipals 401,60  

- Ausa Center SLU: Reparació dúmper escombradora 1.137,40  

- Plataformas Autoprop. Mecano-Mar SLU: Reparació plataforma elevadora 1.007,57  

- Tancaments Sis-Pack SL: Treballs al camp de futbol 88,15  

- M. Garcia Guillen: Treballs varis 326,42  

- Fusteria Heribert SLU: Treballs de fusteria 58,19  

- Fusteria Heribert SLU: Treballs fusteria a CEIP El Sitjar 35,78  

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

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

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

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

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici CEIP El Sitjar casal estiu mes agost 714,53  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja pavelló poliesportiu festa major agost  97,80  

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja edifici consultori mèdic 748,55 SI 

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja vidres edifici consultori mèdic 363,00 SI 

- Serveis LIC 1999 SLU: Servei neteja sala 1 d’octubre 34,03 SI 

- Jarditec Serveis d’Enginyeria SL: Treballs C/ Francesc Macià 929,95  

- Jarditec Serveis d’Enginyeria SL: Treballs C/ Pau Claris 1.973,06  

- Jarditec Serveis d’Enginyeria SL: Treballs gespa piscines municipals 802,89  

- Jarditec Serveis d’Enginyeria SL: Treballs manteniment piscines municipals 841,97  

- Jarditec Serveis d’Enginyeria SL: Servei recollida restes vegetals 210,67  

- Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa: Manteniment jardineria mes agost 899,99  

- Hidro-Carrera SL: Treballs xarxa clavegueram  565,40 SI 

- Hidro-Carrera SL: Treballs xarxa clavegueram 281,60 SI 

- Basculas Mor SL: Instal·lació terminal monedes bàscula municipal 2.589,40 SI 

- J. Perez Pedros: Treballs varis  148,95 SI 

- Electricitat Monyarch SL: Lloguer elevador 121,00 SI 

- Electricitat Monyarch SL: Treballs edifici poliesportiu 322,47  

- Autansa 3000 SLU: Revisió vehicle municipal 175,37  

- S. Huguet Salas: Treballs reparació vehicle municipal 531,38  

- J.A. Roca Reñé: Treballs reparació vehicle municipal 188,93  

- J.A. Roca Reñé: Material per a serveis 128,26  

- J.A. Roca Reñé: Treballs reparació tractor 1.561,67  



- J.A. Roca Reñé: Treballs reparació dúmper escombradora 890,38  

- J.A. Roca Reñé: Treballs reparació tractor gespa 172,24  

- J.A. Roca Reñé: Treballs reparació grup de llum 43,86  

- J.A. Roca Reñé: Treballs reparació vehicles i maquinària municipal  351,08  

- Indros Linyola SL: Treballs edifici ajuntament 45,38  

- Indros Linyola SL: Treballs edifici CEIP El Sitjar 66,55  

- Indros Linyola SL: Material per al consultori mèdic 329,00  

- Indros Linyola SL: Treballs piscines 159,78  

- Indros Linyola SL: Treballs enllumenat públic 211,75  

- Indros Linyola SL: Treballs enllumenat públic  84,70  

- Indros Linyola SL: Treballs xarxa aigua 30,25  

- Indros Linyola SL: Treballs xarxa aigua 1.131,07  

- Indros Linyola SL: Treballs xarxa aigua 532,88  

- Indros Linyola SL: Treballs per festa major agost 217,80 SI 

- Indros Linyola SL: Equipament zona esportiva 23.949,28 SI 

- Espina Maquinària SL: Lloguer material per festa major 284,23  

- Espina Maquinària SL: Lloguer sanitaris per festa major 499,73  

- Espina Maquinària SL: Material per a serveis 24,93  

- Espina MaquinàrIa SL: Lloguer material per a serveis 57,81  

- A. MartÍ Caba: Treballs varis retroexcavadora 3.460,60  

- J. Ginestà Miró: Segar camins del terme municipal 907,50  

- Treballs Agrícols Mases SL: Treballs C/ Cervantes 6.154,70        SI 

- Treballs Agrícols Mases SL: Repàs als camins del municipi 6.686,46 SI 

- Treballs Agrícols Mases SL: Treballs serveis varis al municipi 8.412,60 SI 

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici ajuntament 301,51  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici polifuncional 271,87  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici Pau Casals 781,08  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici consultori mèdic 404,84  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici llar d’infants 138,10  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici CEIP El Sitjar 712,46  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric zona esportiva 4.440,97  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici escorxador 1,72  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric bàscula 9,18  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric cementiri 5,95  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric cementiri 6,31  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric font vella 6,27  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric planta potabilitzadora 45,78  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric semàfor 3,73  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric semàfor 19,71  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 91,07  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 142,39  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 349,70  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 92,99  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 272,89  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 263,48  

- Oficina Semat Data SL: Quota telèfons i mòbils mes juliol 877,72  

- Oficina Semat Data SL: Quota telèfons i mòbils mes agost 876,25  

- Semat Data SL: Telèfon per escola de música 66,55  

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

- Catgas Energia SA: Quota gas edifici Pau Casals 220,68  

- Educa 2002 Multimedia SL: Equipament audiovisual biblioteca 623,13  

- A. Martí Avila: Equipament llibres per la biblioteca 479,15  

- A. Martí Avila: Equipament libres per la biblioteca 652,92  

- A. Martí Avila: Material oficina per la biblioteca 84,82  

- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina 81,50  

- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina 2,55  

- Lyreco España SA: Material d’oficina 114,83  

- Lyreco España SA: Material d’oficina 172,97  

- Grafics Claret SL: Material d’oficina 214,17  

- Abacus SCCL: Material d’oficina 90,11  

- Cal Marxant SLl: Productes berenar “Mulla’t per l’esclerosi” 45,45  

- Fleca i Pastisseria La Ginesta SL: Productes berenar escola de música 28,81  

- Ambico Services: Ambientador per llar de jubilats 48,40 SI 

- Corporación Alimentaria Guissona SA: Material per consultori mèdic 73,49 SI 

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Subministrament aigües 109,25  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Subministrament aigües i productes varis 105,53  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Carburant per a vehicles municipals 628,57  

- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Carburant per a vehicles municipals 532,69  

- Apliclor Water Solutions SA: Productes per piscines 1.104,79  

- Seguretat Arsol SL: Vestuari brigada municipal 111,93  

- Seguretat Arsol SL: Vestuari brigada municipal 140,11  

- Ferreteria Reñé SLU: Material per a obres i serveis 165,90  



- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis 200,56  

- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis 48,76  

- Alberto Soler SA: Material per a obres i serveis 56,39  

- J. Baró Poca: Material per a obres i serveis 336,89  

- R. Amoros Camarasa: Material per a obres i serveis 257,75  

- Arids Daniel SA: Material per a obres i serveis 367,54  

- Bigues Linyola SL: Material per a obres i serveis 147,80  

 
Total 

  
190.643,73  

 

 

Atès que el pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola es va aprovar inicialment pel ple 
de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària de data 22 de desembre de 2021 i definitivament 
per decret d’alcaldia núm. 9 de 25 de gener de 2022.   
 
Atès que el pressupost de l’exercici 2022 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 28 de juliol de 2022 i definitivament per decret 
d’alcaldia núm. 82 de 6 de setembre de 2022. 
 
Atès que la gestió del pressupost de despeses de les entitats locals s’ha de realitzar en les següents 
fases:  
 
- Autorització de la despesa: Acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa 

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

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

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

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

 
Atès que un mateix acte administratiu podrà abastar més d’una de les fases d’execució del pressupost 
de despeses com pot ser l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació. 
 
Vist que secretaria intervenció de l’ajuntament de Linyola exercint la funció interventora ha fiscalitzat 
les factures i despeses que es proposen aprovar i en relació a les següents despeses: 
 

- E. Llauet Giné: Retribució per dedicació parcial per càrrec de regidora mes agost 2022 (606,09 €): 
 

Es fa constar que en l’expedient per a la modificació de la determinació de les remuneracions 
econòmiques dels membres de la corporació municipal de Linyola es va emetre un informe de 
secretaria intervenció (B-8 de data 23 de març de 2022) el qual conclou que: 

 
En relació expedient administratiu per a la modificació de les remuneracions econòmiques dels membres de la corporació municipal de 
Linyola cal concloure que:  
- Es compleix l’establert a la normativa legal per a que els membres de les corporacions locals que exerceixen el seu càrrec amb dedicació 

exclusiva i parcial puguin cobrar les remuneracions econòmiques, si es segueix el procediment establert per a la seva aprovació. 
- L’expedient s’haurà de tramitar d’acord amb la legislació establerta als fonaments jurídics anteriors. 
- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària: 

- Per un crèdit definitiu de 57.000 € a l’aplicació pressupostària 2022/1/912/10000/01 (Retribucions bàsiques òrgans de govern) per a 
les despeses de les retribucions bàsiques del òrgans de govern, que són les relatives a les: 

- Retribucions per dedicació exclusiva 
- Retribucions per dedicació parcial  
- Assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació municipal 

En la data d’emissió d’aquest informe, i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a l’esmentada aplicació pressupostària 

consta un crèdit disponible de 47.580,03 €.  
- Per un crèdit definitiu de 4.000 € a l’aplicació pressupostària 2022/1/912/10001/01 (Altres remuneracions òrgans de govern) per a les 

despeses de les altres remuneracions dels òrgans de govern, que són les relatives a les: 
- Indemnitzacions per despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec 

En la data d’emissió d’aquest informe, i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a l’esmentada aplicació 
pressupostària consta un crèdit disponible de 3.367,67 €.  

- Per un crèdit definitiu de 10.000 € a l’aplicació pressupostària 2022/1/912/16000/01 (Seguretat social òrgans de govern) per a les 
despeses de la seguretat social del òrgans de govern de l’ajuntament de Linyola, que són les relatives a les: 

- Quotes empresarials dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial. 
En la data d’emissió d’aquest informe, i d’acord amb el document comptable que s’annexa, a l’esmentada aplicació 
pressupostària consta un crèdit disponible de 8.376,41 €.  



- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta la consignació pressupostària d’acord amb les remuneracions 
econòmiques dels membres de la corporació municipal de Linyola a la data d’aprovació del pressupost però amb la modificació que es 
proposa haurà un augment de les despeses previstes i, per tant, en cas d’aprovar-se la modificació proposada, s’haurà d’aprovar una 
modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola a fi de suplementar el crèdit pressupostari de les 
aplicacions pressupostàries esmentades per l’import de la despesa de l’any per la qual no consta crèdit suficient i adequat. 

- D’acord amb l’article 173.5 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, no es poden adquirir compromisos de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de 
despeses del pressupost, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que infringeixen aquesta norma.  

- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentat expedient que superin els imports dels crèdits 

disponibles existents a les esmentades aplicacions pressupostàries, i es formula reparament de legalitat dels mateixos. 
 

- Nòmines dels treballadors de l’ajuntament de Linyola mes agost 2022 (27.069,90 €): 
 

- Entre les quals es comprova que consta des del 22 de febrer de 2022 la d’un nou treballador 
(Ramona Zapater Martinez) per a lloc de treball de peó brigada: 
Es fa constar que en relació a aquesta despesa s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-4) de data 1 de març de 2022, el qual conclou que: 

 
- Examinada la documentació sobre contractació de personal no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació d’un 

nou treballador (Ramona Zapater Martinez) per a lloc de treball de peó brigada. 
- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola en relació a la contractació d’un nou treballador 

(Ramona Zapater Martinez) per a lloc de treball de peó brigada 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 contractació de personal. 
- Es formula reparament de legalitat: 

- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de les nòmines de personal de l’esmentat 
treballador. 

- Del pagament de les nòmines de personal de l’esmentat treballador. 
- A l’annex de personal del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta a l’apartat de personal laboral temporal 2 

llocs de treball de “Peó brigada” amb les característiques descrites anteriorment. 
- Examinada la documentació sobre contractació de personal aquests 2 llocs de treball no es troben contractats.  
- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària: 

- A l’aplicació pressupostària 2022/1/450/13100/01 (Retribucions personal laboral temporal brigada)  fins a l’import de 50.700 € 
per autoritzar les despeses de les retribucions del personal laboral temporal de la brigada municipal de Linyola. 

- A l’aplicació pressupostària 2022/1/450/16000/01 (Seguretat social personal brigada) per autoritzar les despeses de la 
seguretat social del personal de la brigada municipal de Linyola fins a l’import de 56.351,61 € per autoritzar les despeses de la 
seguretat social del personal de la brigada municipal de Linyola. 

 

- En relació a l’expedient per a la contractació amb caràcter d’urgència de personal laboral 
temporal a temps parcial de 2 llocs de treball de manteniment de les piscines municipals de 
Linyola durant l’estiu de 2022: 
Es fa constar que en relació a aquest expedient es va emetre un informe de secretaria 
intervenció (B-18 de data 20 de juny de 2022) el qual conclou que: 
 
- Els contractes de treball de personal laboral en les administracions públiques i en el seu sector públic, sigui quina en sigui la durada, 

s’han de formalitzar seguint les prescripcions i en els termes establerts en l’Estatut dels treballadors i altra normativa reguladora de 
la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions de la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, i els són 
aplicables els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i han de respectar en tot cas el que 
disposa la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en 

matèria d’incompatibilitats. 
- Els òrgans competents en matèria de personal de l’entitat local són els responsables del compliment de l’esmentada normativa i han 

de vetllar per evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació del personal laboral temporal i, en el cas, d’actuacions irregulars 
donaran lloc a l’exigència de responsabilitats. 

- La contractació de personal durant l’any 2022 està condicionada a les limitacions indicades a l’article 20 (Oferta de Empleo Público, 
contratos y nombramientos temporales del personal del sector público) de la Ley 22/2021, de 28 de desembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022. 

- La tramitació de l’expedient per a la contractació de personal està establerta legalment i s’ha de tramitar d’acord amb l’indicat a 
l’esmentada normativa.  

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 

les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 
- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 

precedents. 
- El procediment excepcional de selecció per a casos de màxima urgència previst a l’article 94.1 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, i l’article 291. 1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ha esdevingut inaplicable des de l'entrada en vigor del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que exigeix 
per a l'accés a l'ocupació pública processos de selecció en els quals es garanteixin els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. 

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 

- L’òrgan competent per al nomenament de personal és l’alcalde de l’ajuntament de Linyola. 
- A l’annex de personal del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta a l’apartat de personal laboral temporal 2 

llocs de treball de “Manteniment piscina” amb les característiques descrites anteriorment. 
- Examinada la documentació sobre contractació de personal, aquests 2 llocs de treball no es troben contractats.  



- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària: 
- A l’aplicació pressupostària 2022/1/342/13100/01 (Retribucions personal laboral temporal piscines) fins a l’import de 11.400 € per 

autoritzar les despeses de les retribucions del personal laboral temporal de les piscines municipals de Linyola. 
- A l’aplicació pressupostària 2022/1/342/16000/01 (Seguretat social personal piscines) per autoritzar les despeses de la seguretat 

social del personal de les piscines municipals de Linyola fins a l’import de 3.700 € per autoritzar les despeses de la seguretat 
social del personal de la piscines municipals de Linyola. 

 
- En relació a l’expedient per a la contractació amb caràcter d’urgència de personal laboral 

temporal a temps parcial de 3 llocs de treball de professor de l’escola de música municipal de 
Linyola per al curs escolar 2022-2023: 
Es fa constar que en relació a aquest expedient es va emetre un informe de secretaria 
intervenció (B-23 de data 29 de juliol de 2022) el qual conclou que: 

 
- Els contractes de treball de personal laboral en les administracions públiques i en el seu sector públic, sigui quina en sigui la durada, 

s’han de formalitzar seguint les prescripcions i en els termes establerts en l’Estatut dels treballadors i altra normativa reguladora de 
la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions de la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, i els són 
aplicables els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i han de respectar en tot cas el que 
disposa la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en 
matèria d’incompatibilitats. 

- Els òrgans competents en matèria de personal de l’entitat local són els responsables del compliment de l’esmentada normativa i han 
de vetllar per evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació del personal laboral temporal i, en el cas, d’actuacions irregulars 
donaran lloc a l’exigència de responsabilitats. 

- La contractació de personal durant l’any 2022 està condicionada a les limitacions indicades a l’article 20 (Oferta de Empleo Público, 
contratos y nombramientos temporales del personal del sector público) de la Ley 22/2021, de 28 de desembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022. 

- La tramitació de l’expedient per a la contractació de personal està establerta legalment i s’ha de tramitar d’acord amb l’indicat a 
l’esmentada normativa.  

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 

- El procediment excepcional de selecció per a casos de màxima urgència previst a l’article 94.1 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, i l’article 291. 1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ha esdevingut inaplicable des de l'entrada en vigor del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que exigeix 
per a l'accés a l'ocupació pública processos de selecció en els quals es garanteixin els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. 

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 

precedents. 
- L’òrgan competent per al nomenament de personal és l’alcalde de l’ajuntament de Linyola. 
- A l’annex de personal del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta a l’apartat de personal laboral temporal 7 

llocs de treball de “Professor de música” amb les característiques descrites anteriorment. 
- Examinada la documentació sobre contractació de personal, aquests 7 llocs de treball no es troben contractats.  
- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària: 

- Fins a l’import de 8.602,94 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/334/13100/01 (Retribucions personal laboral temporal escola 
música) per autoritzar les despeses de les retribucions del personal laboral temporal de l’escola de música municipal de Linyola. 

- Fins a l’import de 3.000,76 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/334/16000/01 (Seguretat social personal escola música) per 
autoritzar les despeses de la seguretat social del personal laboral temporal de l’escola de música municipal de Linyola. 

 

- En relació a l’expedient per a la contractació amb caràcter d’urgència de personal laboral 
temporal a temps parcial de 3 llocs de treball de professor de l’escola de música municipal de 
Linyola per al curs escolar 2022-2023: 
Es fa constar que en relació a aquest expedient es va emetre un informe de secretaria 
intervenció (B-26 de data 31 d’agost de 2022) el qual conclou que: 

 
- Els contractes de treball de personal laboral en les administracions públiques i en el seu sector públic, sigui quina en sigui la durada, 

s’han de formalitzar seguint les prescripcions i en els termes establerts en l’Estatut dels treballadors i altra normativa reguladora de 
la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions de la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, i els són 
aplicables els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i han de respectar en tot cas el que 
disposa la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en 
matèria d’incompatibilitats. 

- Els òrgans competents en matèria de personal de l’entitat local són els responsables del compliment de l’esmentada normativa i han 
de vetllar per evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació del personal laboral temporal i, en el cas, d’actuacions irregulars 
donaran lloc a l’exigència de responsabilitats. 

- La contractació de personal durant l’any 2022 està condicionada a les limitacions indicades a l’article 20 (Oferta de Empleo Público, 
contratos y nombramientos temporales del personal del sector público) de la Ley 22/2021, de 28 de desembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022. 

- La tramitació de l’expedient per a la contractació de personal està establerta legalment i s’ha de tramitar d’acord amb l’indicat a 

l’esmentada normativa.  
- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 



- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 

- El procediment excepcional de selecció per a casos de màxima urgència previst a l’article 94.1 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, i l’article 291. 1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ha esdevingut inaplicable des de l'entrada en vigor del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que exigeix 
per a l'accés a l'ocupació pública processos de selecció en els quals es garanteixin els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. 

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 

produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 

- L’òrgan competent per al nomenament de personal és l’alcalde de l’ajuntament de Linyola. 
- A l’annex de personal del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta a l’apartat de personal laboral temporal 7 

llocs de treball de “Professor de música” amb les característiques descrites anteriorment. 
- Examinada la documentació sobre contractació de personal: 

- 3 llocs de treball de “Professor de música” es troben contractats per decret d’alcaldia núm, 71 de 29 de juliol de 2022 mitjançant el 
qual es van contractar amb caràcter d’urgència personal laboral temporal a temps parcial 3 llocs de treball de professor de 
l’escola de música municipal de Linyola per al curs escolar 2022-2023, per prestar adequadament el servei de les piscines 
municipals de Linyola, amb el fi de cobrir les necessitats urgents i inaplaçables que es considerin prioritàries i per no afectar al 

funcionament dels serveis públics essencials del municipi de Linyola. 
- 4 llocs de treball de “Professor de música” no es troben contractats.  

- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària: 
- Fins a l’import de 7.587,77 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/334/13100/01 (Retribucions personal laboral temporal escola 

música) per autoritzar les despeses de les retribucions del personal laboral temporal de l’escola de música municipal de Linyola. 
- Fins a l’import de 1.954,60  €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/334/16000/01 (Seguretat social personal escola música) per 

autoritzar les despeses de la seguretat social del personal laboral temporal de l’escola de música municipal de Linyola. 

 
- En relació a l’expedient per a la contractació amb caràcter d’urgència de personal laboral 

temporal de 2 llocs de treball de tècnic en educació infantil (TEI) a la llar d’infants municipal de 
Linyola per al curs escolar 2022-2023: 
Es fa constar que en relació a aquest expedient es va emetre un informe de secretaria 
intervenció (B-25 de data 31 d’agost de 2022) el qual conclou que: 

 
- Els contractes de treball de personal laboral en les administracions públiques i en el seu sector públic, sigui quina en sigui la durada, 

s’han de formalitzar seguint les prescripcions i en els termes establerts en l’Estatut dels treballadors i altra normativa reguladora de 
la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions de la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, i els són 

aplicables els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i han de respectar en tot cas el que 
disposa la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en 
matèria d’incompatibilitats. 

- Els òrgans competents en matèria de personal de l’entitat local són els responsables del compliment de l’esmentada normativa i han 
de vetllar per evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació del personal laboral temporal i, en el cas, d’actuacions irregulars 
donaran lloc a l’exigència de responsabilitats. 

- La contractació de personal durant l’any 2022 està condicionada a les limitacions indicades a l’article 20 (Oferta de Empleo Público, 
contratos y nombramientos temporales del personal del sector público) de la Ley 22/2021, de 28 de desembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022. 

- La tramitació de l’expedient per a la contractació de personal està establerta legalment i s’ha de tramitar d’acord amb l’indicat a 
l’esmentada normativa.  

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 

produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 
dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 

- El procediment excepcional de selecció per a casos de màxima urgència previst a l’article 94.1 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, i l’article 291. 1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ha esdevingut inaplicable des de l'entrada en vigor del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que exigeix 
per a l'accés a l'ocupació pública processos de selecció en els quals es garanteixin els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. 

- Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, se 
produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els actes de les administracions públiques són nuls de ple 

dret en el cas que siguin dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”. 

- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs 
precedents. 

- L’òrgan competent per al nomenament de personal és l’alcalde de l’ajuntament de Linyola. 
- A l’annex de personal del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta a l’apartat de personal laboral temporal 2 

llocs de treball de “Tècnic en educació infantil” amb les característiques descrites anteriorment. 
- Examinada la documentació sobre contractació de personal, aquests 2 llocs de treball no es troben contractats.  
- Al pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària: 

- Fins a l’import de 18.276,21 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/323/13100/01 (Retribucions personal laboral temporal llar 
infants) per autoritzar les despeses de les retribucions del personal laboral temporal de la llar d’infants municipal de Linyola. 

- Fins a l’import de 10.440,94 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/323/16000/01 (Seguretat social personal llar infants) per 
autoritzar les despeses de la seguretat social del personal laboral temporal de la llar d’infants municipal de Linyola. 

 
 
 
 



- Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció (Número A-14) de data 12 de 
setembre de 2022 el qual consta, entre d’altres, que:  

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

assumir les obligacions derivades de les següents factures i despeses: 
 
 

 
Emissor  

 
Número  

 
Data  

 
Import  

 
Causes de reparament 

 
I. Carles Aguilà  
 

 
2200010 

 
31/8/2022 

 
2.752,75 € 

Inexistència crèdit pressupostari 
Despesa: Serveis de coordinació de la brigada  

de l’ajuntament  de Linyola 

 
Melisa Sassi Diaz 
 

 
76 

 
30/8/2022 

 
510 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/231/22606/01: 

Activitats en matèria social 

 
A tota bústia serv publicitaris SL 
 

 
2022/A/109 

 
5/8/2022 

 
139,15 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/338/22699/03: 

Festa major agost 

 

Servei LIC 1999 SLU 
 

 

0028411-S11 

 

30/8/2022 

 

748,55 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 

Aplicació pressupostària: 2022/1/312/21200/01: 
Manteniment edifici consultori mèdic 

 
Servei LIC 1999 SLU 
 

 
0028414-S11 

 
30/8/2022 

 
363 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/312/21200/01: 

Manteniment edifici consultori mèdic 

 
Servei LIC 1999 SLU 
 

 
0028413-S11 

 
30/8/2022 

 
34,03 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/920/21200/02: 

Manteniment edifici Pau Casals 

 
Hidro-Carrera SL 
 

 
221359 

 
5/8/2022 

 
565,40 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/160/21300/01: 

Manteniment xarxa clavegueram 

 
Hidro-Carrera SL 
 

 
221470 

 
29/8/2022 

 
281,60 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/160/21300/01: 

Manteniment xarxa clavegueram 

 

Basculas Mor SL 
 

 

2200521 

 

29/7/2022 

 

2.589,40 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 

Aplicació pressupostària: 2022/1/920/21200/03: 
Manteniment edificis escorxador i bàscula 

 
Jordi Pérez Pedros 
 

 
22094 

 
5/8/2022 

 
148,95 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/312/21200/01: 

Manteniment edifici consultori mèdic 

 
Electricitat Monyarch SL 
 

 
20220342 

 
1/8/2022 

 
121 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/920/21200/02: 

Manteniment edifici Pau Casals 

 
Indros Linyola SL 
 

 
442 

 
30/8/2022 

 
217,80 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/338/22699/03: 

Festa major agost 

 
Ambico Services 
 

 
20220635 

 
21/8/2022 

 
48,40 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/920/21200/02: 

Manteniment edifici Pau Casals 

 

Corporación Alimentaria GuissonaSL 
 

 

2022-FCBY-
0002089 

 

18/8/2022 

 

88,92 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 

Aplicació pressupostària: 2022/1/312/21200/01: 
Manteniment edifici consultori mèdic 

 
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 

 
CE Pla d’Urgell 

 
7.2 

 
3/8/2022 

 
4.962,57 € 

 
2022/1/342/22799/01:  

Servei salvament i socorrisme piscines 

 
Conclusió: 

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

obligacions derivades de les factures i despeses relacionades en el antecedent segon. 
- 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. 
 



- Factura núm. 2022/019 de data 6 de setembre de 2022 presentada per Iltirta Arqueologia SL pel 
concepte “Intervenció arqueològica en el marc de la restauració d’un tram de l’enllosat de Santa 
Maria de Linyola” per un import de 6.880,35 €: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-27) de data 12 de setembre de 2022, el qual conclou que: 

 
- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, de 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 l’import de la factura és 6.880,35 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/336/21200/01 (Manteniment edifici Església) del 
pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la 
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

 
 

- Factura núm. 00000454 de data 31 d’agost de 2022 presentada per Indros Linyola SL pel 
concepte “Equipament zona esportiva” per un import de 23.949,28 €: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-28) de data 12 de setembre de 2022, el qual conclou que: 

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

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

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

- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada factura. 
- Es formula reparo de legalitat: 

- De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de la factura. 
- Del pagament de la factura. 

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

- Com l’import de la factura és 23.949,28 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/342/61900/01 (Millores complex esportiu)  del 
pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la 
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

 

 

- Factura núm. 020 de data 22 d’agost de 2022 presentada per Treballs Agrícols Mases SL pel 
concepte “Treballs carrer Cervantes” per un import de 6.154,70 €: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-29) de data 12 de setembre de 2022, el qual conclou que: 

 
- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, de 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 l’import de la factura és 6.154,70 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/450/61900/01 (Inversió infraestructura viària)  del 
pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la 
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

 
 
 



- Factura núm. 019 de data 19 d’agost de 2022 presentada per Treballs Agrícols Mases SL pel 
concepte “Repàs als camins del municipi” per un import de 6.686,46 €: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-30) de data 12 de setembre de 2022, el qual conclou que: 

 
- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, de 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 l’import de la factura és 6.686,46 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/454/21000/01 (Infraestructures camins)  del pressupost 
de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la despesa i 
reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

 

- Factura núm. núm. 021 de data 19 d’agost de 2022 presentada per Treballs Agrícols Mases SL 
pel concepte “Treballs serveis varis al municipi” per un import de 8.412,60 €.: 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-31) de data 12 de setembre de 2022, el qual conclou que: 

 
- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector públic, de 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 l’import de la factura és 8.412,60 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/450/21000/01 (Infraestructures vies urbanes) del 
pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la 
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

- D’acord amb l’article 173.5 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, no es poden adquirir compromisos de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els estats 
de despeses del pressupost, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que infringeixen aquesta norma. En 
conseqüència: 

- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada factura. 
- Es formula reparament 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. 

- En cas d’aprovar-se la factura, s’haurà d’aprovar una modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola 
a fi de suplementar el crèdit pressupostari de l’aplicació pressupostària 2022/1/450/21000/01 (Infraestructures vies urbanes) per 
l’import de la despesa de la factura per la qual no consta crèdit suficient i adequat i pel concepte de l’objecte d’aquest expedient. 

 

Vist l’establert per a l’execució del pressupost de despeses als articles 183 a 189 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i als articles 52 a 78 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per qual es 
desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions 
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia 
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) la 
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’aprovació de l’autorització, 
disposició o compromís, reconeixement i liquidació, ordenació del pagament de les obligacions i 
despeses en els límits de la seva competència i per a l’aprovació de les factures i despeses.  
 



La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a 
la sessió, acorda l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Justificar de manera motivada la necessitat dels contractes d’obres, serveis i 
subministraments que es corresponen a les factures relacionades anteriorment ja que la seva 
realització és indispensable per un correcte funcionament dels serveis municipals. Informar que no 
s’ha alterat l’objecte dels contractes d’obres, serveis i subministraments que es corresponen a les 
factures relacionades anteriorment amb el fi d’evitar l’aplicació de les quanties indicades per als 
contractes menors. 
 
Segon.-  Aprovar les factures i despeses relacionades anteriorment. 
 
Tercer.- Donar conformitat i aprovar l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació 
de l’obligació, i l’ordenació del pagament de les factures i despeses relacionades anteriorment. 
 
Quart.- Aplicar les factures i despeses relacionades anteriorment a les aplicacions pressupostàries 
del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola que s’indiquen a cada factura o despesa. 
 
 
 
3.- APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES 

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

Expedient número: 65/2022 Promotor: Albert Tarragona Farré 

Emplaçament de l’obra: Rda. Sant Pau, 41 
Descripció de l’obra: Projecte bàsic de creació d’habitatge en planta segona en edifici entre 
mitgeres 
Pressupost: 55.950,70 € 

   

Expedient número: 89/2022 Promotor: Carles Porta Roigé i Nuria Galitó Gispert 

Emplaçament de l’obra: C/ La Font, 52 
Descripció de l’obra: Rehabilitació habitatge existent 

Pressupost: 200.385,42 € 

 

Expedient número: 90/2022 Promotor: Elisabeth Riera Pedra 

Emplaçament de l’obra: C/ Anselm Clavé, 29 
Descripció de l’obra: Projecte bàsic i d’execució habitatge unifamiliar entre mitgeres 

Pressupost: 93.850 € 

 

Expedient número: 100/2022 Promotor: Edistribución Redes Digitales SL 

Emplaçament de l’obra: Polígon 5 – Parcel·la 1 
Descripció de l’obra: Projecte d’execució de retirada de línia aèria de baixa tensió del CTW9187 

Pressupost: 2.457,45 € 

 

Expedient número: 118/2022 Promotor: Zahri Amarghi Mohamed 

Emplaçament de l’obra: C/ Doctor Fleming, 5 
Descripció de l’obra: Enrajolar pati exterior 

Pressupost: 500 €  

 

Expedient número: 119/2022 Promotor: Frederic Batlle Bosch 

Emplaçament de l’obra: C/ Llibertat, 28 
Descripció de l’obra: Projecte per a la instal·lació solar fotovoltaica en habitatge unifamiliar 
destinada a l’autoconsum amb evacuació d’excedents 
Pressupost: 12.402,35 € 

 
 
 
 



Expedient número: 120/2022 Promotor: Modesto Vilamajó Rosell 

Emplaçament de l’obra: C/ Salmeron, 21 
Descripció de l’obra: Enrajolar menjador 

Pressupost: 1.990 €  

 

Expedient número: 122/2022 Promotor: Àngels Cava Heras 

Emplaçament de l’obra: Pl. Planell, 5 
Descripció de l’obra: Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum de 5.400 WP 

Pressupost: 8.801 € 

 

Expedient número: 124/2022 Promotor: Ana Anisoara Comanici 

Emplaçament de l’obra: Pl. Planell, 3 
Descripció de l’obra: Sanejament de parets en planta baixa amb repicat i posterior revestiment 

Pressupost: 200€ 

      

Expedient número: 125/2022 Promotor: Ernesto Castells Heras 

Emplaçament de l’obra: C/ Pau Claris, 14 
Descripció de l’obra: Canviar enrajolat habitatge i arrebossat paret pati 

Pressupost: 2.200 € 

 

Expedient número: 126/2022 Promotor: Jordi Droguet Roig 

Emplaçament de l’obra: C/ Valeri Serra i Boldú, 5 
Descripció de l’obra: Memòria tècnica per una instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum 
elèctric 
Pressupost: 7.739,89 € 

 
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 2022-2023 
 
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 2022-2023. 
 
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 (29) per a l’ingrés a la llar d’infants municipal de Linyola per 
al curs 2022-2023, ja que no superen el número total de places 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 (29) per a l’ingrés a la llar d’infants municipal de Linyola per 
al curs 2022 -2023 que s’adjunta com annex. 
 
Segon.- Realitzar el cobrament de la quota de la matrícula d’inscripció anual als matriculats admesos 
(11) 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 2022-2023 
 
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 2022-2023. 
 
Atès que les matrícules presentades compleixen amb els requisits exigits per l’ajuntament per a 
realitzar-les i  s’han admès totes les matrícules (61) per a l’ingrés a l’escola de música municipal de 
Linyola per al curs 2022-2023.  
 
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 (61) per a l’ingrés a l’escola de música municipal de Linyola 
per al curs 2022-2023 que s’adjunta com annex. 
 
Segon.- Realitzar el cobrament de la quota de la matrícula d’inscripció anual als matriculats admesos 
(20) 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.- AUTORITZACIÓ CANVI DE TITULARITAT D’UN EXPEDIENT DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL 
DE LA LLEI 20/2009 DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES 
ACTIVITATS. 
 
Atès que Roser Armario Gamero és titular de l’expedient de comunicació ambiental de l’activitat 
recreativa de restauració (bar), emplaçada al C/ Pons i Arola, 5-baix del municipi de Linyola que es va 
donar per complimentat per acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 10 de 
novembre de 2016.            
 
Atès l’escrit presentat per Roser Armario Gamero i Montserrat Samper Garcia sol·licitant l’autorització 
de l’ajuntament de Linyola per canviar la titularitat de l’expedient de comunicació ambiental de 
l’activitat recreativa de restauració (Bar) emplaçada al C/ Pons i Arola, 5-baix del municipi de Linyola 
de Roser Armario Gamero a Montserrat Samper Garcia. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell sobre l’expedient el qual 
conclou que s’emet informe favorable del canvi de nom sol·licitat amb els condicionants que 
s’indiquen en el mateix i que es transcriuen als acords que es proposen aprovar. 
 
Vist que el canvi de titularitat no representarà cap variació, ampliació, modificació o trasllat de 
l’activitat. 
 
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, 
acorda l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de l’expedient de comunicació ambiental de l’activitat 
recreativa de restauració (Bar) emplaçada al carrer Pons i Arola, 5-baix del municipi de Linyola de 
Roser Armario Gamero a Montserrat Samper Garcia.  
 
L’autorització s’atorga condicionada a que el nou titular: 
- Sotmeti l’activitat a controls periòdics cada 4 anys, d’acord amb l’establert a l’article 132 del 

Decret 112/2010, de 31 d’agost.  
- Disposi en l’establiment de la següent documentació: 

- Llicència municipal 
- Còpia del projecte utilitzat per tramitar la llicència. 
- Fulls de reclamació/denúncia. 
- Declaració del responsable en els termes establerts respecte a la  contractació de 

l’assegurança que cobreixi el risc de responsabilitat civil (i còpia de la pòlissa). 
- Els escrits relatius a la comunicació a l’administració de l’exercici del dret d’admissió, si 

s’escau. 
- Les actes de control periòdic. 
- Rètol de l’aforament màxim. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació 
de l’expedient d’activitats. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a Roser Armario Gamero i a Montserrat Samper Garcia 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Servei Territorial de Jocs i Espectacles de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
 



7.- APROVACIÓ D’ACORDS SOBRE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
“PREPARACIÓ DEL TERRENY DE LA RONDA PAU CASALS (DEL C/ LA FONT AL CEMENTIRI)” 
 
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies les indicades a la normativa de 
règim local i, entre d’altres, la relativa a la infraestructura viària i altres equipaments de la seva 
titularitat. 
 
Atès que l’ajuntament de Linyola és titular de la infraestructura viària de Linyola i pretén realitzar 
actuacions per millorar el seu estat actual.  
 
Atès que l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra “Preparació del terreny de la Ronda Pau 
Casals (del C/ La Font al cementiri)”. 
 
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació de l’obra “Preparació del terreny de la Ronda 
Pau Casals (del C/ La Font al cementiri)”, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes dels sector públic.  
 
Vist que la celebració dels contractes per part de les administracions públiques requereix la prèvia 
tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat 
del contracte en el termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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. 
 
Vist que per decret d’alcaldia número 83 de 7 de setembre de 2022 s’ha incoat un expedient per a la 
contractació de l’obra “Preparació del terreny de la Ronda Pau Casals (del C/ La Font al cementiri)”. 
 
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. 
 
Vist que el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins 
institucionals de l’ajuntament de Linyola com és la competència relativa a la infraestructura viària i 
altres equipaments de la seva titularitat 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, d’obres 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 M. i J. Gruas, S.A. un pressupost per a la realització de 
l’obra “Preparació del terreny de la Ronda Pau Casals (del C/ La Font al cementiri)”, que ascendeix a 
12.075 € i més l’IVA (21%) resultant un import total de 14.610,75 €. 
 
Vist que com el valor estimat del contracte de l’obra objecte d’aquest expedient és de 12.075 €     
(Import sense incloure l’IVA), es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor d’obra ja que el 
valor estimat del contracte no supera els 40.000 € 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 9 de 
setembre de 2022 el qual conclou que:  
 
- En relació al projecte tècnic de l’obra: 

- Prèvia a l’adjudicació de l’obra objecte d’aquest expedient no s’ha elaborat, supervisat, aprovat ni 
replantejat el projecte tècnic de l’obra que hauria de definir amb precisió l’objecte del contracte. 

- Per les característiques i tipus de l’obra, l’ajuntament de Linyola no ha cregut necessari la redacció d’un 
projecte tècnic de l’obra. 

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

- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del 
sector públic, d’obra i administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació, adjudicació, efectes, 
modificació i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de novembre, 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 d’obra ja que el valor estimat del 
contracte no supera els 40.000 € (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 de l’obra a contractar. 

- Com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 12.075 € (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 
(12.075 €) no supera el 10% (253.700 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2022 de 
l’ajuntament de Linyola. 

- Com l’import del contracte és de 14.610,75 € (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 2022/1/450/61900/01 
(Inversió infraestructura viària) del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola consta 
consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la contractació de l’obra “Preparació del terreny 
de la Ronda Pau Casals (del C/ La Font al cementiri)”, que és l’objecte d’aquest expedient. 

 

Vist que l’ajuntament de Linyola ha previst la despesa de l’obra “Preparació del terreny de la Ronda 
Pau Casals (del C/ La Font al cementiri)” a l’aplicació pressupostària 2022/1/450/61900/01 (Inversió 
infraestructura viària) del pressupost de l’exercici 2022 de l’ajuntament de Linyola, amb un crèdit 
definitiu de 100.000 €, i en la qual consta consignació pressupostària suficient i adequada per 
autoritzar la contractació de l’obra.  
 
Vist que com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 12.075 € (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 (12.075 €) no supera el 10% (253.700 €) dels recursos ordinaris del pressupost 
de l’exercici 2022 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 de l’obra “Preparació del terreny de la 
Ronda Pau Casals (del C/ La Font al cementiri)”, en el següent informe: 
 

“ Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies les indicades a la 
normativa de règim local i, entre d’altres, la relativa a la infraestructura viària i altres equipaments 
de la seva titularitat. 
Atès que l’ajuntament de Linyola és titular de la infraestructura viària de Linyola i pretén realitzar 
actuacions per millorar el seu estat actual.  
Atès que l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra “Preparació del terreny de la Ronda Pau 
Casals (del C/ La Font al cementiri)”. 
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació de l’obra “Preparació del terreny de la 
Ronda Pau Casals (del C/ La Font al cementiri)”, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes dels sector públic.  
Vist que la celebració dels contractes per part de les administracions públiques requereix la prèvia 
tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en el termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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. 
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. 
Vist que el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins 
institucionals de l’ajuntament de Linyola com és la competència relativa a la infraestructura viària i 
altres equipaments de la seva titularitat i s’han determinat amb precisió la naturalesa i extensió de 
les necessitats que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu 
objecte i contingut per a satisfer-les en el  decret d’alcaldia d’incoació de l’expedient. ” 
 

Segon.- Justificar que no s’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 de l’obra “Preparació del terreny de la Ronda Pau Casals (del 
C/ La Font al cementiri)” a M. i J. Gruas, S.A. per un valor estimat  de 12.075 € i més l’IVA (21%), 
resultant un preu de contracte de 14.610,75 €.  
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 2022/1/450/61900/01 (Inversió infraestructura 
viària) del pressupost de l’exercici 2022 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. 

 
 
8.- SOL.LICITUD DE CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D’AIGUA DEL MUNICIPI DE LINYOLA 
 
Es dóna compte de la següent sol·licitud de connexió a la xarxa general d’aigua del municipi de 
Linyola: 
 
- Elisabeth Riera Pedra: Per l’immoble del C/ Anselm Clavé, 29 de Linyola. 
 
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.- Autoritzar la connexió a la xarxa general d’aigua del municipi de Linyola sol·licitada. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació del dret de connexió a la xarxa general d’aigua del municipi de Linyola, 
d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de la taxa de subministrament d’aigua del municipi de 
Linyola. 
 
 

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