
   
 
  

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 19 DE 4 DE NOVEMBRE DE 2021 

 

 
ACTA 

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



El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 18 de juliol de 2019 va acordar 
la periodicitat de les sessions de la junta de govern local. 
 
Per a la tramitació normal de determinats expedients administratius es necessita l’aprovació o la 
conformitat de la junta de govern local. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola es reuneix en sessió ordinària, la qual ha estat 
prèviament convocada per l’alcalde i notificada als regidors, d’acord amb els articles 113 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Normativa aplicable: Articles 20.1.b), 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, Articles 48.1.b), 53 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 52, 53, 112 i 113 
relacionats amb els articles 77 a 110 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
- Número d’ordre en les sessions de la junta de govern local: 19/2021 
- Caràcter: Sessió ordinària 
- Data: 4 de novembre de 2021        
- Horari: 19.30 h. a 20.15 h.  
- Lloc: Sala de reunions de l’edifici de l’ajuntament de Linyola 
 
 
Assistents a la sessió:    
 
Membres de la junta de govern local: 
 
- Àlex Mases Xifré - Alcalde 
- Annabel Caba Cos 
- 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. Signatura del contracte d’arrendament d’un immoble per destinar-lo a dipositar maquinària i 

utensilis municipals.  
5. Aprovació d’acords sobre l’expedient per a la contractació de l’obra “Adequacions de millora a 

l’estació de tractament d’aigua potable i la seva xarxa d’abastament”. 
6. Aprovació d’acords sobre l’expedient per a la contractació de l’obra “Construcció de 48 nínxols al 

cementiri municipal de Linyola”. 
7. Aprovació d’acords sobre l’expedient per a la contractació del servei de redacció del projecte 

bàsic i executiu de millora i adequació del perímetre de la carretera LP-3322a des de la rotonda 
d’accés a Linyola fins a trobar el camí de Golmés. 

 
 
 

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

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

 
Emissor i concepte 

 
Import  (€) 

Informe 
Reparament 
Secret-Inter.      

- À. Mases Xifré: Dedicació parcial per càrrec alcalde mes octubre 1.587,46  

- Nòmines treballadors ajuntament mes octubre 27.804,21  

- Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: Emissió certificat digital representant ajuntament 16,94  

- Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: Emissió certificat digital representant ajuntament 16,94  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,82  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 1,82  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,80  

- BBVA: Despeses bancàries           10,19  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència             77,70  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 4,45  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 56,98  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 3,50  

- Teixidó Associats Consellers SLU: Honoraris serveis laborals mes setembre 574,27  

- Sistemas de Oficina Integra SL: Servei còpies fotocopiadora 249,44  

- Eleva’t Ascensors Lleida: Quota manteniment ascensors edificis municipals 707,85 SI 

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

- GrupMicros Smart Solutions SL: Reparació PDA lectures consum aigua 85,91  



- Tecnovilal2020 SL: Reparació telèfon mòbil 90,00  

- Associació Q-ars Teatre: Espectacle literari 700,00  

- Wakeful Seguretat SL: Servei vigilant seguretat control accés festa 2 octubre 471,90  

- Ivemon Ambulancias Egara SL: Assistència i suport ambulància festa 2 octubre 422,46  

- Electricitat Monyarch SL: Instal·lació elèctrica connexions festa 2 octubre 438,35  

- Electricitat Monyarch SL: Treballs edifici poliesportiu 8.313,53 SI 

- M. Bonjorn Martinez: Treballs edifici polifuncional  118,09  

- Happyludic Playground and Urban Equipment SL: Reparacions jocs Pl. Planell 3.110,91  

- M. Garcia Guillen: Treballs cementiri municipal 2.273,71  

- J. Ginestà Miró: Treballs per segar camins municipals  2.413,32  

- Indros Linyola SL: Treballs edifici ajuntament 566,28 SI 

- Indros Linyola SL: Treballs edifici polifuncional 1.740,80  

- Indros Linyola SL: Treballs edifici CEIP El Sitjar 579,47  

- Indros Linyola SL: Treballs font vella 60,50  

- Indros Linyola SL: Treballs faroles C/ Cervantes 3.999,06  

- Indros Linyola SL: Treballs enllumenat públic 3.478,02  

- Indros Linyola SL: Treballs xarxa aigua potable 915,49  

- FCC Aqualia SA: Reparació trenca canonada general 5.096,82  

- FCC Aqualia SA: Reparació trenca canonada general 2.495,10  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici ajuntament 631,23  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici polifuncional 309,18  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici llar infants 78,86  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici CEIP El Sitjar 454,22  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric zona esportiva 774,92  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric cementiri 12,83  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric semàfor 14,67  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric semàfor 15,18  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 655,55  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 53,32  

- E. Piqué Mas: Consum elèctric magatzem arrendat 122,65  

- Abacus SCCL: Material llar d’infants 94,80  

- Kuroba-Quatre SL: Plantes per obsequis varis 283,99  

- Ambico Services: Ambientador llar jubilats 48,40  

- Ausa Center SLU: Raspalls i material màquina escombradora 1.599,62 SI 

- Apliclor Water Solutions SA: Productes potabilització aigua 512,44  

- Solucions Bioenergètiques Integra SL: Carburant edifici CEIP El Sitjar 901,45  

- Mas Xerrill SAT: Subministrament arbres ornamentals 4.479,20  

- Autansa 3000 SL: Subministrament vehicle per a ús de la brigada municipal  14.950,00  

- Obis SL: Vestuari brigada municipal   213,50  

- Espina Maquinària SL: Material per a obres i serveis 149,04  

- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis 77,78  

- Ferreteria Reñé SLU: Material per a obres i serveis 24,84  

- Reixachs SA: Material per a obres i serveis  329,83  

Total 95.308,71  

 
Atès que el pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola es va aprovar inicialment pel ple 
de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària de data 17 de desembre de 2020 i definitivament 
per decret d’alcaldia núm. 7 de 25 de gener de 2021. 
 
Atès que el pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola es va modificar mitjançant 
l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits del pressupost, que es va aprovar inicialment pel ple de 
l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària de data 29 de juliol de 2021 i definitivament per decret 
d’alcaldia núm. 103 de 8 de setembre de 2021. 
 
Atès que la gestió del pressupost de despeses de les entitats locals s’ha de realitzar en les següents 
fases:  
 
- Autorització de la despesa: Acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa 

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

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

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



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

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

- Que es relacionen a continuació: 
 

Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció (Número A-10) de data 29 
d’octubre de 2021 el qual consta, entre d’altres, que:  

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

 

 
Emissor  

 
Número  

 
Data  

 
Import  

 
Causes de reparament 

 
Eleva’t Ascensors Lleida 
 

 
2021-0347 

 
6/10/2021 

 
707,85 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/920/21200/01:  

Manteniment edifici ajuntament 

 
Indros Linyola SL 
 

 
505 

 
25/10/2021 

 
566,28 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/920/21200/01:  

Manteniment edifici ajuntament 

 
Ausa Center SLU 

 
21007757 

 
28/10/2021 

 
1.599,62 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2021/1/450/21300/01:  

Maquinària, instal·lacions i utillatge obres 

 
Conclusió: 
D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments jurídics es conclou que: 
- Al pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació pressupostària adequada i suficient per assumir les 

obligacions derivades de les factures i despeses relacionades en el antecedent segon. 
- 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. 100200528 de data 15 d’octubre de 2021 presentada per Electricitat Monyarch 

SL pel concepte “Treballs edifici poliesportiu” per un import de 8.313,53 €: 
 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-10) de data 29 d’octubre de 2021, el qual conclou que: 

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

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

normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.  
- En vista a l’import de la factura, no s’ha tramitat cap expedient administratiu per a la contractació de l’esmentat servei i, per tant, 

d’acord amb l’article 215 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola en relació al servei ja que són nuls 
de ple dret perquè s’han dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert. En conseqüència: 
- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada factura. 
- Es formula reparo de legalitat: 

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

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

- Com l’import de la factura és de 8.313,53 €, a l’aplicació pressupostària 2021/1/342/21000/01 (Manteniment edificis esportius) del 
pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la 
despesa i reconèixer l’obligació de pagament de la factura. 

 
Vist l’establert per a l’execució del pressupost de despeses als articles 183 a 189 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i als articles 52 a 78 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per qual es 
desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 



Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions 
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia 
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) la 
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’aprovació de l’autorització, 
disposició o compromís, reconeixement i liquidació, ordenació del pagament de les obligacions i 
despeses en els límits de la seva competència i per a l’aprovació de les factures i despeses.  
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a 
la sessió, acorda l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Justificar de manera motivada la necessitat dels contractes d’obres, serveis i 
subministraments que es corresponen a les factures relacionades anteriorment ja que la seva 
realització és indispensable per un correcte funcionament dels serveis municipals. Informar que no 
s’ha alterat l’objecte dels contractes d’obres, serveis i subministraments que es corresponen a les 
factures relacionades anteriorment amb el fi d’evitar l’aplicació de les quanties indicades per als 
contractes menors. 
Segon.-  Aprovar les factures i despeses relacionades anteriorment. 
 
Tercer.- Donar conformitat i aprovar l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació 
de l’obligació, i l’ordenació del pagament de les factures i despeses relacionades anteriorment. 
 
Quart.- Aplicar les factures i despeses relacionades anteriorment a les aplicacions pressupostàries 
del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola que s’indiquen a cada factura o despesa. 
 
 
 
3.- APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES 

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

Expedient número: 113/2021 Promotor: Jaume Darbra Valles 

Emplaçament de l’obra: C/ Prat de la Riba, 42 
Descripció de l’obra: Reparar terrassa de 50 m2, canviar rajoles 

Pressupost: 2.800 € 

 

Expedient número: 114/2021 Promotor: Antonio Martinez Gonzalez 

Emplaçament de l’obra: C/ Ramon i Cajal, 13 
Descripció de l’obra: Col·locar sòcol a la terrassa 1r. pis 

Pressupost: 200 € 

 

Expedient número: 115/2021 Promotor: Laurpro SL 

Emplaçament de l’obra: C/ Prat de la Riba, 78 
Descripció de l’obra: Projecte per a la instal·lació solar fotovoltaica en la coberta d’un edifici 

Pressupost: 42.738,08 € 

 

Expedient número: 116/2021 Promotor: Blamarleb Invest SL 

Emplaçament de l’obra: C/ Major, 10 
Descripció de l’obra: Arranjament de cuina, bany i escales. Impermeabilitzar terrassa. Col·locar 
onduline sota teula a la coberta 
Pressupost: 14.984,71 € 

    

Expedient número: 117/2021 Promotor: Nedgia Catalunya SA 

Emplaçament de l’obra: C/ Castell, 36 
Descripció de l’obra: Obrir rasa de 0,4 m. ample x 1m. profunditat per realitzar ampliació de xarxa 
de gas canalitzat 
Pressupost: 784,70 € 

      



Expedient número: 120/2021 Promotor: Xavier Daviu Gili 

Emplaçament de l’obra: C/ Edison, 36 
Descripció de l’obra: Instal·lació de 10 plaques fotovoltaiques en vivenda 

Pressupost: 7.880 € 

 
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.- SIGNATURA DE CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UN IMMOBLE PER DESTINAR-LO A 
DIPOSITAR MAQUINÀRIA I UTENSILIS MUNICIPALS 
 
Atès que l’ajuntament de Linyola necessita un immoble per destinar-lo a dipositar maquinària i 
utensilis municipals. 
 
Atès que l’1 de setembre de 2021 va finalitzar el contracte d’arrendament de l’immoble en sòl rústic 
del polígon 26 parcel·la 51 (amb referència cadastral 25153A026000510000YE), emplaçat al camí de 
Balaguer de Linyola, en el qual es troba construït un magatzem, propietat d’Ester Piqué Mas, amb la 
finalitat de dipositar maquinària i utensilis municipals. 
 
Atès que l’ajuntament de Linyola està interessat en continuar l’arrendament de l’esmentat immoble 
ja que és idoni pel seu emplaçament, per la finalitat a la qual es destina i per l’import de la renda 
mensual (460 € més 21% IVA) i que la seva propietària també està interessada en el seu 
arrendament. 



Atès que per providència d’alcaldia de data 19 d’octubre de 2021 s’ha incoat un expedient per a la 
signatura d’un contracte d’arrendament d’un immoble per destinar-lo a dipositar maquinària i 
utensilis municipals.   
 
Vist que els articles 4 i 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, 
estableixen que les relacions jurídiques, negocis i contractes que indica, entre d’altres, el 
d’arrendament de béns immobles, estan exclosos d’aquesta llei, que tindran sempre el caràcter de 
contractes privats i es regiran per les seves normes especials i la legislació patrimonial. 
 
Vist que, d’acord amb l’article 124 de la Ley 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, els arrendaments es concertaran mitjançant concurs públic o 
procediment de licitació restringida excepte que, de forma justificada i per les peculiaritats de la 
necessitat a satisfer, les condicions del mercat immobiliari, la urgència de la contractació deguda a 
esdeveniments imprevisibles, o la especial idoneïtat del bé es consideri necessari o convenient 
concertar-los de forma directa.  
 
Vist que a la providència d’alcaldia de data 19 d’octubre de 2021 de incoació de l’expedient per a la 
signatura d’un contracte d’arrendament es justifica l’elecció del procediment d’arrendament de forma 
directa de bé immoble, indicant que l’ajuntament de Linyola està interessat en continuar 
l’arrendament de l’esmentat immoble ja que és idoni pel seu emplaçament, per la finalitat a la qual 
es destina i per l’import de la renda (Renda mensual de 460 € més 21% IVA) i que la seva 
propietària també està interessada en el seu arrendament. 
 
Vist que pel tipus d’arrendament es regula per les disposicions de la Llei 29/1994, de 24 de 
novembre, d’arrendaments urbans, ja que es no es tracta de l’explotació de la finca rústica per a un 
ús agrícola, ramader o forestal. 
 
Vist que l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que els ens locals 
podran concertar els contractes, pactes o condicions que tinguin per convenient, sempre que no 
siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració i hauran 
de complir-se amb llur contingut, sens perjudici de les prerrogatives establertes, si s’escau, a favor 
dels dits ens. 
 
Vist l’informe emès per secretaria intervenció sobre l’expedient emès en data 20 d’octubre de 2021 
el qual conclou que:  
 
- Els articles 4 i 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, estableixen que les 

relacions jurídiques, negocis i contractes que indica, entre d’altres, el d’arrendament de béns immobles, 
estan exclosos d’aquesta llei, que tindran sempre el caràcter de contractes privats i es regiran per les seves 
normes especials i la legislació patrimonial. 

- Pel tipus d’arrendament es regula per les disposicions de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 
d’arrendaments urbans, ja que es no es tracta de l’explotació de la finca rústica per a un ús agrícola, 
ramader o forestal. 

- L’article 111 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que els ens locals podran concertar els 
contractes, pactes o condicions que tinguin per convenient, sempre que no siguin contraris a l’interès públic, 
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració i hauran de complir-se amb llur contingut, sens 
perjudici de les prerrogatives establertes, si s’escau, a favor dels dits ens. 

- A la providència d’alcaldia de data 19 d’octubre de 2021 de incoació de l’expedient per a la signatura d’un 
contracte d’arrendament, es justifica l’elecció del procediment d’arrendament de forma directa de bé 
immoble, indicant que l’ajuntament de Linyola està interessat en continuar l’arrendament de l’esmentat 
immoble ja que és idoni pel seu emplaçament, per la finalitat a la qual es destina i per l’import de la renda 
mensual (460 € més 21% IVA) i que la seva propietària també està interessada en el seu arrendament. 

- La tramitació administrativa de l’expedient s’haurà de realitzar d’acord amb l’establert a la normativa legal i 
al procediment indicat. 

- D’acord amb la documentació que consta a l’expedient, el valor anual del contracte d’arrendament serà de 
6.679,20 € (Renda mensual de 460 € més 21% IVA), per tant, la competència per a la celebració del 
contracte d’arrendament correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, ja que el valor 
anual  del contracte (6.679,20 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos ordinaris del pressupost de 
l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 



- A l’aplicació pressupostària 2021/1/920/20200/01 (Arrendament magatzem brigada) del pressupost de 
l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària fins a l’import de 1.575,95 € 
per autoritzar la despesa de l’arrendament de l’immoble, que és l’objecte d’aquest expedient. 

 
Vist que com el valor anual del contracte d’arrendament serà de 6.679,20 € (Renda mensual de 460 
€ més 21% IVA), la competència per a la celebració del contracte d’arrendament correspon a la 
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, ja que el valor anual del contracte (6.679,20 €) no 
supera el 10% (221.950 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament 
de Linyola. 
 
Vist que a l’aplicació pressupostària 2021/1/920/20200/01 (Arrendament magatzem brigada) del 
pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària fins a 
l’import de 1.575,95 € per autoritzar la despesa de l’arrendament de l’immoble, que és l’objecte 
d’aquest expedient. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a la signatura d’un contracte d’arrendament de l’immoble en sòl rústic del polígon 
26 parcel·la 51 (amb referència cadastral 25153A026000510000YE), emplaçat al camí de Balaguer de 
Linyola, en el qual es troba construït un magatzem, propietat d’Ester Piqué Mas, amb la finalitat de 
dipositar maquinària i utensilis municipals. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa i reconèixer l’obligació de pagament del contracte d’arrendament a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 2021/1/920/20200/01 (Arrendament magatzem brigada) del 
pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
Disposar que als pressupostos anuals de l’ajuntament de Linyola, fins a la data de finalització del 
contracte d’arrendament, es consignin els crèdits pressupostaris necessaris per assumir les 
obligacions econòmiques derivades d’aquell. 
 
Tercer.-  Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu 
aquest acord. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’arrendador als efectes legals oportuns. 
 
 
 
5.- APROVACIÓ D’ACORDS SOBRE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
“ADEQUACIÓNS DE MILLORA A L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE I LA 
SEVA XARXA D’ABASTAMENT” 
 
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives als 
equipaments de la seva titularitat. 
 
Atès que el municipi de Linyola a fi de prestar el servei de subministrament d’aigua disposa de les 
instal·lacions per a l’emmagatzematge i tractament de l’aigua potable que es troben emplaçades al 
terme municipal de Bellcaire d’Urgell i de la seva xarxa d’abastament. 
 
Atès que, a fi de continuar millorant les instal·lacions per a l’emmagatzematge i tractament de l’aigua 
potable i el sistema d’abastament, l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra per millorar 
l’estació de tractament d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament. 
 
Atès que l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra “Adequacions de millora a l’estació de 
tractament d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament”. 
 
Atès que el projecte tècnic de l’obra “Adequacions de millora a l’estació de tractament d’aigua 
potable i la seva xarxa de d’abastament”, amb pressupost d’execució per contracta de 47.720,37 €, 
va ser aprovat inicialment per acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola en sessió 
ordinària celebrada el 10 de juny de 2021 i definitivament per decret d’alcaldia número 99-1 de 6 
d’agost de 2021. 
 



Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació de l’obra “Adequacions de millora a l’estació 
de tractament d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament”, d’acord amb l’establert a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic.  
 
Vist que la celebració dels contractes per part de les administracions públiques requereix la prèvia 
tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en el termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant, d’acord amb 
l’establert a l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic. 
 
Vist que per decret d’alcaldia número 126 de 27 d’octubre de 2021 s’ha incoat un expedient per a la 
contractació de l’obra “Adequacions de millora a l’estació de tractament d’aigua potable i la seva 
xarxa de d’abastament”. 
 
Vist que les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells que siguin 
necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals i que, a aquest efecte, la 
naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat així 
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les s’han de determinar amb precisió, 
deixant constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la 
seva adjudicació, d’acord amb l’establert a l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes dels sector públic. 
 
Vist que el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins 
institucionals de l’ajuntament de Linyola com és la competència en matèria de manteniment dels 
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, almenys, 3 pressupostos de l’obra “Adequacions de 
millora a l’estació de tractament d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament” que s’han 
incorporat a l’expedient, i la justificació de la selecció de l’oferta de millor qualitat-preu per als 
interessos de l’administració, és la relació preu qualitat dels treballs, que ha estat la presentada per 
FCC Aqualia SA, que ascendeix a 39.438,32 € i més l’IVA (21%) resulta un import total de 47.720,37 
€. 
 
Vist que com el valor estimat del contracte de l’obra objecte d’aquest expedient és de 39.438,32 €     
(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 27 
d’octubre de 2021 el qual conclou que:  
 

- En relació al projecte tècnic de l’obra: 
      L’expedient d’aprovació del projecte tècnic de l’obra s’ha tramitat d’acord amb l’establert a la normativa 

legal aplicable i s’adjunta a aquest expedient de contractació la documentació justificativa: 
- Caràtula del projecte tècnic de l’obra. 
- Memòria del projecte tècnic de l’obra. 
- Acta de replanteig del projecte tècnic de l’obra. 
- Certificat de secretaria intervenció: Tramitació administrativa de l’expedient d’aprovació del projecte 

tècnic de  l’obra. 
- Segons l’alcaldia, el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de 

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

- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del 
sector públic, d’obra i administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació, adjudicació, 
efectes, modificació i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de novembre, 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: S’acredita que s’ha sol·licitat pressupost per l’objecte de l’expedient que es vol 
contractar almenys a 3 empreses i 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 39.438,32 € (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 (39.438,32 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 
2021 de l’ajuntament de Linyola. 

- Com l’import del contracte és de 47.720,37 € (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 
2021/1/161/61900/01 (Millores xarxa d’aigua) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de 
Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la contractació de l’obra de 
millores en la xarxa d’aigua del municipi de Linyola, que és l’objecte d’aquest expedient. 

 
Vist que l’ajuntament de Linyola ha previst la despesa de l’obra “Adequacions de millora a l’estació 
de tractament d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament” a l’aplicació pressupostària 
2021/1/161/61900/01 (Millores xarxa aigua) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de 
Linyola, amb un crèdit definitiu de 52.000 €.  
 
Vist que com el valor estimat del contracte l’expedient és de 39.438,32 € (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 (39.438,32 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos 
ordinaris del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
  
Vist l’establert als articles 2, 3, 13 (Contracte obres) / 16 (Contracte suministraments) / 17 (Contracte 
serveis), 25, 28, 29.8, 30.3 (Contracte serveis), 36.1, 63.4, 65 a 76, 84 a 97, 101.1.a), 116.1 i 4, 118, 
131.3, 151.3, 153.2, 335.1,  Disposició Addicional 32a., 3a., 5a., i 15a. i Annex I (Contractes obres) 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la Resolución de 6 de  marzo 
de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se 



publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 
9/2017, de 8 de novembre, i l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents 
a la sessió, acorda l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Motivar la necessitat de l’expedient de contractació de l’obra “Adequacions de millora a 
l’estació de tractament d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament”, en el següent informe: 
 

“ Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives als 
equipaments de la seva titularitat. 
Atès que el municipi de Linyola a fi de prestar el servei de subministrament d’aigua disposa de les 
instal·lacions per a l’emmagatzematge i tractament de l’aigua potable que es troben emplaçades al terme 
municipal de Bellcaire d’Urgell i de la seva xarxa d’abastament. 
Atès que, a fi de continuar millorant les instal·lacions per a l’emmagatzematge i tractament de l’aigua 
potable i el sistema d’abastament, l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra per millorar l’estació de 
tractament d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament. 
Atès que l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra “Adequacions de millora a l’estació de tractament 
d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament”. 
Atès que el projecte tècnic de l’obra “Adequacions de millora a l’estació de tractament d’aigua potable i la 
seva xarxa de d’abastament”, amb pressupost d’execució per contracta de 47.720,37 €, va ser aprovat 
inicialment per acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària celebrada el 
10 de juny de 2021 i definitivament per decret d’alcaldia número 99-1 de 6 d’agost de 2021. 
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació de l’obra “Adequacions de millora a l’estació de 
tractament d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament”, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes dels sector públic.  
Vist que la celebració dels contractes per part de les administracions públiques requereix la prèvia 
tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte en el termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant, d’acord amb l’establert a l’article 116.1 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic. 
Vist que les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells que siguin necessaris 
per al compliment i la realització dels seus fins institucionals i que, a aquest efecte, la naturalesa i extensió 
de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat així com la idoneïtat del seu 
objecte i contingut per a satisfer-les s’han de determinar amb precisió, deixant constància en la 
documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació, d’acord amb 
l’establert a l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic. 
Vist que el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins 
institucionals de l’ajuntament de Linyola com és la competència en matèria de manteniment dels 
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 “Adequacions de millora a l’estació de tractament 
d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament” a FCC Aqualia SA per un valor estimat  de 
39.438,32  € i més l’IVA (21%) resulta un preu de contracte de 47.720,37 €.  
El contracte menor no podrà tenir una duració superior a 1 any ni ser objecte de pròrroga. 
 
Quart.- Aprovar la despesa de la contractació.  
 
Cinquè.- Autoritzar la despesa de la contractació i reconèixer l’obligació de pagament de la 
contractació a càrrec de l’aplicació pressupostària 2021/1/161/61900/01 (Millores xarxa aigua) del 
pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
La forma de pagament del preu del contracte es realitzarà en una sola vegada i d’acord amb les 
tràmits i terminis previstos a Ley 9/2017, de 8 de novembre. 
 
Sisè.- Delegar a l’alcalde la competència a òrgan de contractació per aprovar el pla de seguretat i 
salut en el treball de l’obra.  
 



Setè.- 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. 
 
Vuitè.- 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. 

 
Novè.- Publicar la informació relativa al contracte menor adjudicat al perfil del contractant de 
l’ajuntament de Linyola, que s’haurà de realitzar trimestralment. 
 
Desè.- 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. 
 
Onzè.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu aquest 
acord. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ D’ACORDS SOBRE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
“CONSTRUCCIÓ DE 48 NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LINYOLA” 
 
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, els cementiris i 
les activitats funeràries. 
 
Atès que l’ajuntament de Linyola és titular del cementiri del municipi, que està situat al camí de 
Balaguer, en el qual és necessària la construcció de nous nínxols per realitzar la seva assignació en 
els enterraments dels difunts. 
 
Atès que l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri 
municipal de Linyola”. 
 
Atès que el projecte tècnic de l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri municipal de Linyola”, 
amb pressupost d’execució per contracta de 40.893,63 €, va ser aprovat inicialment per acord de la 
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària celebrada el 13 de maig de 
2021 i definitivament per decret d’alcaldia número 86 de 8 de juliol de 2021. 
 
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació de l’obra “Construcció de 48 nínxols al 
cementiri municipal de Linyola”, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes dels sector públic.  
 
Vist que la celebració dels contractes per part de les administracions públiques requereix la prèvia 
tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en el termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant, d’acord amb 
l’establert a l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic. 
 
Vist que per decret d’alcaldia número 127 de 27 d’octubre de 2021 s’ha incoat un expedient per a la 
contractació de l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri municipal de Linyola”. 
 
Vist que les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells que siguin 
necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals i que, a aquest efecte, la 
naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat així 
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les s’han de determinar amb precisió, 
deixant constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la 
seva adjudicació, d’acord amb l’establert a l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes dels sector públic. 
 
 
 



Vist que el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins 
institucionals de l’ajuntament de Linyola com és la competència en relació als cementiris i les 
activitats funeràries 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 Construccions i Promocions Roc Oliva SL un 
pressupost per a l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri municipal de Linyola”, que ascendeix 
a 33.796,32 € i més l’IVA (21%) resulta un import total de 40.893,55 €. 
 
Vist que com el valor estimat del contracte de l’obra objecte d’aquest expedient és de 33.796,32 €     
(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 28 
d’octubre de 2021 el qual conclou que:  
 

- En relació al projecte tècnic de l’obra: 
      L’expedient d’aprovació del projecte tècnic de l’obra s’ha tramitat d’acord amb l’establert a la normativa 

legal aplicable i s’adjunta a aquest expedient de contractació la documentació justificativa: 
- Caràtula del projecte tècnic de l’obra. 
- Memòria del projecte tècnic de l’obra. 
- Acta de replanteig del projecte tècnic de l’obra. 
- Certificat de secretaria intervenció: Tramitació administrativa de l’expedient d’aprovació del projecte 

tècnic de  l’obra. 
- Segons l’alcaldia, el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de 

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

- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del 
sector públic, d’obra i administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació, adjudicació, 
efectes, modificació i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de novembre, 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 33.796,32 € (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 (33.796,32 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 
2021 de l’ajuntament de Linyola. 

- Com l’import del contracte és de 40.893,55 € (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 
2021/1/164/62200/01 (Construcció nínxols cementiri) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament 
de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la contractació de l’obra 
de construcció de nínxols al cementiri municipal de Linyola, que és l’objecte d’aquest expedient. 

 
Vist que l’ajuntament de Linyola ha previst la despesa de l’obra “Construcció de 48 nínxols al 
cementiri municipal de Linyola” a l’aplicació pressupostària 2021/1/164/62200/01 (Construcció 
nínxols cementiri) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola, amb un crèdit 
definitiu de 45.500 €.  
 
Vist que com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 33.796,32 € (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 (33.796,32 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos 
ordinaris del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
  
Vist l’establert als articles 2, 3, 13 (Contracte obres) / 16 (Contracte suministraments) / 17 (Contracte 
serveis), 25, 28, 29.8, 30.3 (Contracte serveis), 36.1, 63.4, 65 a 76, 84 a 97, 101.1.a), 116.1 i 4, 118, 
131.3, 151.3, 153.2, 335.1,  Disposició Addicional 32a., 3a., 5a., i 15a. i Annex I (Contractes obres) 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la Resolución de 6 de  marzo 
de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se 
publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 
9/2017, de 8 de novembre, i l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents 
a la sessió, acorda l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Motivar la necessitat de l’expedient de contractació de l’obra “Construcció de 48 nínxols al 
cementiri municipal de Linyola”, en el següent informe: 
 

“ Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, els cementiris i les 
activitats funeràries. 
Atès que l’ajuntament de Linyola és titular del cementiri del municipi, que està situat al camí de Balaguer, en 
el qual és necessària la construcció de nous nínxols per realitzar la seva assignació en els enterraments 
dels difunts. 
Atès que l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri municipal 
de Linyola”. 
Atès que el projecte tècnic de l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri municipal de Linyola”, amb 
pressupost d’execució per contracta de 40.893,63 €, va ser aprovat inicialment per acord de la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària celebrada el 13 de maig de 2021 i definitivament 
per decret d’alcaldia número 86 de 8 de juliol de 2021. 
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació de l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri 
municipal de Linyola”, 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 en relació als cementiris i les activitats 
funeràries 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 “Construcció de 48 nínxols al cementiri municipal de 
Linyola” a Construccions i Promocions Roc Oliva SL per un valor estimat  de 33.796,32 € i més l’IVA 
(21%) resulta un preu de contracte de 40.893,55 €.  
El contracte menor no podrà tenir una duració superior a 1 any ni ser objecte de pròrroga. 
 
Quart.- Aprovar la despesa de la contractació.  
 
Cinquè.- Autoritzar la despesa de la contractació i reconèixer l’obligació de pagament de la 
contractació a càrrec de l’aplicació pressupostària 2021/1/164/62200/01 (Construcció nínxols 
cementiri) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
La forma de pagament del preu del contracte es realitzarà en una sola vegada i d’acord amb les 
tràmits i terminis previstos a Ley 9/2017, de 8 de novembre. 
 
Sisè.- Incorporar a l’expedient la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les 
normes de desenvolupament de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, estableixin. 
 
Setè.- Notificar a l’adjudicatari aquest acord en el termini de 10 dies a partir de la data en que l’acte 
hagi estat dictat, mitjançant medis electrònics. 

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



7.- APROVACIÓ D’ACORDS SOBRE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORA I ADEQUACIÓ DEL 
PERÍMETRE DE LA CARRETERA LP-3322 DES DE LA ROTONDA D’ACCÉS A LINYOLA FINS 
A TROBAR EL CAMÍ DE GOLMÉS 
 
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives a 
la infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 
 
Atès que l’ajuntament de Linyola és titular de la Carretera LP3322a. i creu convenient realitzar 
l’ordenació dels laterals del vial, la redefinició d’aquests límits, la seva pavimentació, l’enllumenat i 
l’arbrat del tram comprès entre la primera rotonda que es troba des de Mollerussa i l’àmbit construït 
del municipi i, prèvia a l’adjudicació i execució de l’obra, s’ha d’elaborar el corresponent projecte que 
definirà amb precisió l’objecte de l’obra a realitzar.  
 
Atès que es creu oportú que es redacti el projecte bàsic i executiu de millora i adequació del 
perímetre de la carretera LP-3322a des de la rotonda d’accés a Linyola fins a trobar el camí de 
Golmés. 
 
Atès que l’ajuntament de Linyola no té els medis suficients per redactar el projecte bàsic i executiu 
de millora i adequació del perímetre de la carretera LP-3322a des de la rotonda d’accés a Linyola 
fins a trobar el camí de Golmés per la pròpia administració, es justifica degudament la necessitat de 
contractar aquest servei, d’acord amb l’article 30.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contractes dels sector públic. 
 
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació del servei de redacció del projecte bàsic i 
executiu de millora i adequació del perímetre de la carretera LP-3322a des de la rotonda d’accés a 
Linyola fins a trobar el camí de Golmés, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre.  
 
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 128 de 28 d’octubre de 2021 s’ha incoat un expedient per a la 
contractació del servei de redacció del projecte bàsic i executiu de millora i adequació del perímetre 
de la carretera LP-3322a des de la rotonda d’accés a Linyola fins a trobar el camí de Golmés. 
 
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 relatives 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, 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, 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 Feu i Godoy Arquitectes SLP un pressupost per al  
servei de redacció del projecte bàsic i executiu de millora i adequació del perímetre de la carretera 
LP-3322a des de la rotonda d’accés a Linyola fins a trobar el camí de Golmés, que ascendeix a 
14.875 € i més l’IVA (21%) resulta un import total de 17.998,75 €. 
 
Vist que com el valor estimat del contracte de serveis objecte d’aquest expedient és de 14.875 € 
(Import sense incloure l’IVA), es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor de serveis ja 
que el valor estimat del contracte no supera els 15.000 € i no tindrà una durada superior a 1any 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 28 
d’octubre de 2021 el qual conclou que:  
 
- Segons l’alcaldia, el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins 

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

- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del 
sector públic, de 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, i les seves disposicions de 
desenvolupament, supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat.  

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

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

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

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

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

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

- Com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 14.875 € (IVA exclòs), la competència com a 
òrgan de contractació correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, ja que l’import del 
contracte (14.875 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 
2021 de l’ajuntament de Linyola. 

- Com l’import del contracte és de 17.998,75 € (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 
2021/1/450/22706/01 (Estudis i treballs tècnics)  del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de 
Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la contractació del servei de 
redacció del projecte bàsic i executiu de millora i adequació del perímetre de la carretera LP-3322a des de 
la rotonda d’accés a Linyola fins a trobar el camí de Golmés. 

 



Vist que l’ajuntament de Linyola ha previst la despesa del servei de redacció del projecte bàsic i 
executiu de millora i adequació del perímetre de la carretera LP-3322a des de la rotonda d’accés a 
Linyola fins a trobar el camí de Golmés a l’aplicació pressupostària 2021/1/450/22706/01 (Estudis i 
treballs tècnics) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola, amb un crèdit definitiu 
de 30.000 €.  
 
Vist que, com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 14.875 € (IVA exclòs), la 
competència com a òrgan de contractació correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de 
Linyola, ja que l’import del contracte (14.875 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos ordinaris 
del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
 
Vist l’establert als articles 2, 3, 13 (Contracte obres) / 16 (Contracte suministraments) / 17 (Contracte 
serveis), 25, 28, 29.8, 30.3 (Contracte serveis), 36.1, 63.4, 65 a 76, 84 a 97, 101.1.a), 116.1 i 4, 118, 
131.3, 151.3, 153.2, 335.1,  Disposició Addicional 32a., 3a., 5a., i 15a. i Annex I (Contractes obres) 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la Resolución de 6 de  marzo 
de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se 
publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 
9/2017, de 8 de novembre, i l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Motivar la necessitat de l’expedient de contractació del servei de redacció del projecte 
bàsic i executiu de millora i adequació del perímetre de la carretera LP-3322a des de la rotonda 
d’accés a Linyola fins a trobar el camí de Golmés en el  següent informe: 
 

“ Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives a la 
infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 
Atès que l’ajuntament de Linyola és titular de la Carretera LP3322a. i creu convenient realitzar l’ordenació 
dels laterals del vial, la redefinició d’aquests límits, la seva pavimentació, l’enllumenat i l’arbrat del tram 
comprès entre la primera rotonda que es troba des de Mollerussa i l’àmbit construït del municipi i, prèvia a 
l’adjudicació i execució de l’obra, s’ha d’elaborar el corresponent projecte que definirà amb precisió l’objecte 
de l’obra a realitzar.  
Atès que es creu oportú que es redacti el projecte bàsic i executiu de millora i adequació del perímetre de la 
carretera LP-3322a des de la rotonda d’accés a Linyola fins a trobar el camí de Golmés. 
Atès que l’ajuntament de Linyola no té els medis suficients per redactar el projecte bàsic i executiu de 
millora i adequació del perímetre de la carretera LP-3322a des de la rotonda d’accés a Linyola fins a trobar 
el camí de Golmés per la pròpia administració, es justifica degudament la necessitat de contractar aquest 
servei, d’acord amb l’article 30.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes dels sector públic. 
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació del servei de redacció del projecte bàsic i executiu 
de millora i adequació del perímetre de la carretera LP-3322a des de la rotonda d’accés a Linyola fins a 
trobar el camí de Golmés, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre.  
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 relatives 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 se està alterant l’objecte del contracte amb el fi d’evitar l’aplicació dels 
llindars establerts per als contractes menors. 

 



Tercer.- Adjudicar el contracte menor del servei de redacció del projecte bàsic i executiu de millora i 
adequació del perímetre de la carretera LP-3322a des de la rotonda d’accés a Linyola fins a trobar 
el camí de Golmés a Feu i Godoy Arquitectes SLP per un valor estimat  de 14.875 € i més l’IVA 
(21%) resulta un preu de contracte de 17.998,75 €.  
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 2021/1/450/22706/01 (Estudis i treballs tècnics)  
del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola. 
La forma de pagament del preu del contracte es realitzarà en una sola vegada i d’acord amb les 
tràmits i terminis previstos a Ley 9/2017, de 8 de novembre. 
 
Sisè.- Incorporar a l’expedient la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les 
normes de desenvolupament de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, estableixin. 
 
Setè.- Notificar a l’adjudicatari aquest acord en el termini de 10 dies a partir de la data en que l’acte 
hagi estat dictat, mitjançant medis electrònics. 

 
Vuitè.- Publicar la informació relativa al contracte menor adjudicat al perfil del contractant de 
l’ajuntament de Linyola, que s’haurà de realitzar trimestralment. 
 
Novè.- Trametre les dades sobre el contracte adjudicat al Registre de Contractes del Sector Públic 
de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya en el termini de 3 mesos 
següents a la formalització del contracte i de la seva extinció. 
 
Desè.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu aquest 
acord. 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les vint hores i quinze minuts de l’expressat dia, s’aixeca 
la sessió, de la que per constància i validesa de tot quant s’acorda, com a secretària interventora, 
estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària interventora                                                                                        Vist i plau,                                  
                                                                                                                                  L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Antonieta Bruna Tena                                                                                          Àlex Mases Xifré 
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