
   
 
  

 
SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 
NÚM. 6 DE 24 DE MARÇ 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: 6/2022 
- Caràcter: Sessió ordinària 
- Data: 24 de març de 2022       
- Horari: 19.30 h. a 20.15 h.  
- Lloc: Sala de reunions de l’edifici de l’ajuntament de Linyola 
 
Assistents a la sessió:    
 
Membres de la junta de govern local: 
 
- Àlex Mases Xifré - Alcalde 
- Annabel Caba Cos 
- Susana Caminal Brosel 
 
Participants com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local: 
 
- Mª Eva Llauet Giné 
- Meritxell Rodés Cirera  
 
Secretària interventora de l’ajuntament de Linyola: Antonieta Bruna Tena 
 
No assisteix a la sessió:    
 
Membre de la junta de govern local: 
 
- Albert Batlle Mas  
 
Participant com a assistent en les sessions i deliberacions de la junta de govern local: 
 
- Alvar Farré Maduell  
 
 
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 l’expedient de canvi no substancial (per a la modificació del pla de gestió de les 

dejeccions ramaderes) de la llicència ambiental de l’explotació ramadera porcina (1.600 porcs 
d’engreix) i avícola (45.000 pollastres d’engreix) emplaçada al polígon 12 - parcel·les 47, 48, 57 i 
58 del terme municipal de Linyola presentat per Germans Mestre SCP. 

5. Aprovació d’un expedient del règim de comunicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 

6. Aprovació inicial del padró fiscal de l’impost de vehicles de tracció mecànica de l’any 2022 del 
municipi de Linyola. 

7. 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 de d’abastament”. 

8. Aprovació d’acords sobre l’expedient per a la contractació del subministrament d’un tractor per a 
realitzar obres i prestar serveis municipals de Linyola. 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LINYOLA 

 
En haver estat repartida l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de data 10 de març 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.      

- Consell Comarcal Pla d’Urgell: Conveni recollida bosses compostables any 2021 2.027,28  

- Federació de Municipis de Catalunya: Quota associat any 2022 451,91  

- Espublico Servicios para la Administración SA: Quota plataforma jurídica 1.742,26  

- Softneos Engineering and Computer Services SL: Quota anual reserva play  968,00  

- A. Rosell Bonjorn: Matrícula curs semipresencial ACTIC 2 40,00  

- N. Perez Pons: Matrícula curs semipresencial ACTIC 2 40,00  

- M. Costafreda Vila: Matrícula curs semipresencial ACTIC 3 40,00  

- V. Fernandez Garcia: Matrícula curs semipresencial ACTIC 2 40,00  

- I. Civit Mas: Matrícula curs semipresencial ACTIC 2 40,00  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici ajuntament 246,13  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici polifuncional 256,10  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici polifuncional 249,38  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici Pau Casals 457,08  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici Pau Casals 582,70  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric consultori mèdic 478,36  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric consultori mèdic 380,68  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric llar infants 98,20  



- Endesa Energia SA: Consum elèctric llar infants 95,59  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric CEIP El Sitjar 665,55  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric CEIP El Sitjar 686,97  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric zona esportiva 861,94  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric zona esportiva 861,99  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric edifici escorxador 8,26  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric bàscula municipal 33,83  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric font vella 20,66  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric cementiri 10,07  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric cementiri 10,22  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric planta potabilitzadora 267,26  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric semàfor 12,50  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric semàfor 21,31  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric semàfor 10,09  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric semàfor 11,37  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 103,90  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 126,29  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 62,11  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 71,58  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 403,21  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 628,58  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 275,29  

- Endesa Energia SA: Consum elèctric enllumenat públic 229,26  

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici ajuntament 1.809,06  

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici polifuncional 1.952,13 SI 

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici llar infants 1.653,71 SI 

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici menjador CEIP El Sitjar 130,49  

- Catgas Energia SA: Consum gas edifici vestuaris camp de futbol 178,21  

- Siemens Renting SA: Rènting fotocopiadora ajuntament 47,19  

- Supsa Supermercats Pujol SL: Productes per a festa de carnestoltes 14,70  

- Eurospar: Productes per a festa de carnestoltes 6,84  

- SF ZHU SL: Material per a celebració 8-M 6,30  

- SF ZHU SL: Material per a celebració 8-M 15,95  

- Ileroffice SL: Material per a celebració 8-M 41,58  

- Xavier Garulo SL: Material per a celebració 8-M 20,57  

- Llibreria Caselles SA: Material per a celebració 8-M 18,95  

- Sugrañes Editors SL: Material d’oficina 211,75  

- Pidiscat SL: Material de laboratori per al CEIP El Sitjar 847,61  

- Apliclor Water Solutions SA: Productes per a planta potabilitzadora 611,15  

- Solucions Bioenergètiques Integrals SL: Pellet per a calefacció edifici CEIP El Sitjar 499,13  

- Soluciones Viales Señalización SLU: Senyalització per a vials 736,45  

- Canaletas SA: Fonts sortidors jardins  1.031,22  

- Geconta Mediadores de Fluidos SL: Adquisició comptadors d’aigua 4.121,02  

- Hidrolleida SA: Material per a xarxa de clavegueram 2.103,68  

- Hidrolleida SA: Material per a xarxa elèctrica 1.938,73  

- Hidrolleida SA: Material per a xarxa elèctrica 1.609,02  

- Corporación Abaco 2014: Material per a xarxa elèctrica 1.580,62  

- Indros Linyola SL: Subministrament bàculs d’enllumenat 6.127,44 SI 

- Muntatges Safel SL: Subministrament i instal·lació suports de fusta per rotondes camins 5.929,00  

- Espina Maquinària SL: Abonament subministrament material -54,89  

- Espina Maquinària SL: Material per a obres i serveis 48,34  

- Arids Daniel SA: Material per a obres i serveis 526,59  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 0,28  

- Caixabank SA: Retorn comissió -10,00  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 18,15  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 3,63  

- Caixabank SA: Despeses bancàries 8,63  

- BBVA: Despeses bancàries 60,00  

- BBVA: Despeses bancàries 2,60  

- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 42,95  

- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 8,10  

- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA: Despeses enviament correspondència 186,30  

- Quirón Prevención SLU: Quota trimestral servei seguretat, higiene i medicina del treball 699,78  

- Eurofins Agroambiental SA: Control potabilitat aigua de consum 124,48  

- A. Galvez San Miguel: Treballs topogràfics tram carretera local 556,50  

- Solenver Soluciones Energéticas SL: Certificats energètics edificis municipals 2.662,00  

- G. Orobitg Pascual: Actuació batucada festa carnestoltes 1.875,50  

- G. Orobitg Pascual: Actuació animació infantil festa carnestoltes 1.149,50  

- G. Orobitg Pascual: Actuació grup de versions festa carnestoltes 6.171,00  

- G. Orobitg Pascual: Disco mòbil festa carnestoltes 363,00  

- G. Orobitg Pascual: Seguretat festa carnestoltes 363,00  



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

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

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

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

- Indros Linyola SL: Treballs a edifici ajuntament 60,50  

- Indros Linyola SL: Treballs a edifici CEIP El Sitjar 239,08  

- Indros Linyola SL: Treballs a xarxa d’aigua 1.469,42  

- M. Garcia Guillen: Treballs obra pou de reg  983,02  

- J. Lechosa Aspas: Servei autorentat vehicles municipals 10,53  

- Carrosseria xapa i pintura Jordi Huguet SL: Servei grua retirar vehicle de la via pública 90,75  

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

- Jarditec Serveis d’Enginyeria del Paisatge SL: Recollir sacs poda 92,02  

- Hidro-Carrera SL: Servei càmera xarxa clavegueram  361,79  

- Hidro-Carrera SL: Servei neteja i càmera xarxa clavegueram  2.322,54  

- Signum Nordest SL: Treballs de senyalització horitzontal  4.154,58  

- Gerbec SL: Feines reconstrucció voreres Plaça Planell 6.503,80 SI 

- Gerbec SL: Treballs xarxa clavegueram vorera davant CEIP El Sitjar 1.849,73  

- Catubex SL: Treballs a la xarxa de clavegueram 199,65  

- Mases SL: Treballs al parc urbà 3.883,94  

- Mases SL: Treballs varis manteniment i millora infraestructura viària 3.659,04  

- M i J. Gruas SA: Soteig amb equip de reg asfàltic 10.902,10 SI 

- Romà Infraestructures i Serveis SAU: Transport i gestió runa neta 693,00  

Total 105.136,08  

 
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 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: 
 

- Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció (Número A-4) de data 18 de 
març 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 

 
Catgas Energia SA 

 
G463977 

 
16/3/2022 

 

 
1.952,13 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/330/22103/01: 
Combustibles i carburants edifici polifuncional 

 
Catgas Energia SA 

 
G463979 

 
16/3/2022 

 

 
1.653,71 € 

Insuficiència crèdit pressupostari 
Aplicació pressupostària: 2022/1/323/22103/02: 

Combustibles i carburants llar infants 

 
 
 



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. 
- 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. 00000165 de data 8 de març de 2022 presentada per Indros Linyola SL pel 
concepte “Subministrament bàculs d’enllumenat” per un import de 6.127,44 €, 

 

Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-5) de data 18 de març 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’esmentat 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 de 6.127,44 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/165/61900/02 (Millores xarxa enllumenat públic) 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. 2622 de data 2 de març de 2022 presentada per Gerbec SL pel concepte “Feines 

reconstrucció voreres Plaça Planell” per un import de 6.503,80 €. 
 

Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-7) de data 18 de febrer de 2022, el qual conclou que: 
 
- 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, 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 obra 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 a l’obra 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 6.503,80 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/450/61900/01 (Inversió infraestructura viaria)  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. 01_220108 de data 16 de març de 2022 presentada per M. Y J. Gruas SA pel 
concepte “Soteig amb equip de reg asfàltic” per un import de 10.902,10 €. 
 
Es fa constar que en relació a aquesta factura que s’ha emès un informe de secretaria 
intervenció (Número B-6) de data 18 de febrer de 2022, el qual conclou que: 
 
- 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, 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 obra 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 a l’obra 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 10.902,10 €, a l’aplicació pressupostària 2022/1/450/21000/01 (Infraestructures vies urbanes) 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. 

 
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’obres: 
 

Expedient número: 127/2021 Promotor: Gerard Fustà Solsona i Júlia Buchkivska 

Emplaçament de l’obra: Polígon 12 - Parcel·la 94 
Descripció de l’obra: Projecte bàsic i d’execució de reforma d’una edificació destinada a traster 

Pressupost: 97.210 € 

 

Expedient número: 30/2022 Promotor: Naturcrick Farms SL 

Emplaçament de l’obra: Polígon 25 - Parcel.la 107 
Descripció de l’obra: Arranjament de solera existent, instal·lació fossa sèptica 

Pressupost: 5.418,75 € 

       
 
 



Expedient número: 42/2022 Promotor: Roger Guillem MartÍ 

Emplaçament de l’obra: C/ La Font, 86 
Descripció de l’obra: Sistema fotovoltaic d’autoconsum residencial sobre coberta, amb 
compensació d’excedents de 2,68 KWP connectat a través de xarxa interior 
Pressupost: 4.991 € 

       

Expedient número: 43/2022 Promotor: Imma Mas Colell 

Emplaçament de l’obra: C/ Pons i Arola, 45 
Descripció de l’obra: Pavimentació local 

Pressupost: 1.495 € 

    

Expedient número: 44/2022 Promotor: Josep Gené Cos 

Emplaçament de l’obra: C/ Barret Picat, 19 
Descripció de l’obra: Instal·lació fotovoltaica generació 4,5 KWP acumulació 5 KW 

Pressupost: 4.852,11 € 

   

Expedient número: 45/2022 Promotor: Gaspar Tolosa Mediavilla 

Emplaçament de l’obra: C/ Prat de la Riba, 40 
Descripció de l’obra: Reparar paret tàpia, baixador vorera porta garatge 

Pressupost: 500 € 

 

Expedient número: 46/2022 Promotor: E-Distribución Redes Digitales SLU 

Emplaçament de l’obra: C/ Victor Català 
Descripció de l’obra: Projecte d’execució de línia soterrada de baixa tensió del CD 103010 

Pressupost: 6.942,02 € 

    

Expedient número: 47/2022 Promotor: Explotacions agropecuàries Salse-Trepat SL 

Emplaçament de l’obra: C/ Cervantes, 45 
Descripció de l’obra: Arrebossar i pavimentar garatge 

Pressupost: 2.300 € 

    

Expedient número: 48/2022 Promotor: Manel Abellana Garrigó 

Emplaçament de l’obra: C/ Clot de la Llacuna, 27 
Descripció de l’obra: Instal·lació solar fotovoltaica 6 KW d’autoconsum en habitatge unifamiliar 

Pressupost: 6.995 € 

    

Expedient número: 49/2022 Promotor: Pau Lores Rebull 

Emplaçament de l’obra: C/ Reina Sofia, 6 
Descripció de l’obra: Reparar rajoles terrassa 

Pressupost: 600 € 

 
Vist que els serveis tècnics municipals han informat favorablement els expedients (sol·licitud i, en el 
seu cas, la documentació tècnica), indicant les condicions establertes amb caràcter general i, en el 
seu cas, les que s’especifiquen als corresponents informes. 
 
Vist que als expedients s’acredita haver donat compliment a l’establert a les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi de Linyola, al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.  
 
Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions 
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia 
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de 
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) la 
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’atorgament de llicències, excepte 
que les lleis sectorials ho atribueixen expressament al ple.  



La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a 
la sessió, acorda l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els expedients de llicències d’obres relacionats anteriorment, havent-se d’observar 
les condicions establertes amb caràcter general i, en el seu cas, les que s’especifiquen als informes 
tècnics emesos als expedients i a la notificació de la llicència. 
 
Segon.- L’execució de les obres s’han de realitzar d’acord amb la documentació tècnica aportada i 
tenint en compte els punts remarcats en els informes tècnics emesos sobre l’expedient. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres dels esmentats 
expedients, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació 
del esmentats expedients de llicències urbanístiques, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de la 
taxa per expedició de documents administratius. 
 

Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats als efectes legals oportuns. 
 
 
 
4.- APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CANVI NO SUBSTANCIAL (PER A LA MODIFICACIÓ DEL 
PLA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES) DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE 
L’EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA (1.600 PORCS D’ENGREIX) I AVÍCOLA (45.000 
POLLASTRES D’ENGREIX) EMPLAÇADA AL POLÍGON 12 – PARCEL.LES 47, 48, 57 I 58 DEL 
TERME MUNICIPAL DE LINYOLA PRESENTAT PER GERMANS MESTRE SCP 
 
Atès que per Resolució de 25 de setembre de 2007 del Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya es va informar favorablement la sol·licitud d’autorització ambiental 
presentada per Germans Mestre SCP per una explotació porcina (1.600 pocs d’engreix) i avícola 
(45.000pollatres d’engreix) al polígon 12 - parcel·les 47, 48, 57 i 58 del terme municipal de Linyola. 
 
Atès que per acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 30 de juliol de 2015 
es va aprovar l’expedient de revisió periòdica de l’autorització ambiental i del canvi de classificació de 
l’activitat a llicència ambiental de l’explotació ramadera porcina (1.600 porcs d’engreix) i avícola 
(45.000 pollastres d’engreix) emplaçada al polígon 12 - parcel·les 47, 48, 57 i 58 del terme municipal 
de Linyola presentat per Germans Mestre SCP. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 13 de juliol de 2020 davant l’ajuntament de Linyola per 
Germans Mestre SCP sol·licitant el canvi no substancial (per a la modificació del pla de gestió de les 
dejeccions ramaderes) de la llicència ambiental de l’explotació ramadera porcina (1.600 porcs 
d’engreix) i avícola (45.000 pollastres d’engreix) emplaçada al polígon 12 - parcel·les 47, 48, 57 i 58 
del terme municipal de Linyola. 
 
Vistes les característiques de l’activitat, la tramitació administrativa de l’expedient és pel règim de 
llicència ambiental (Annex II) establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 
 
Vist que l’article 59.5 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, estableix que els titulars d’una activitat que pretén dur a terme alguna modificació no 
substancial que té efectes sobre les persones o el medi ambient ho ha de comunicar a l’òrgan 
ambiental competent per a l’atorgar la llicència ambiental i es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental 
la considera no substancial o si aquest òrgan no manifesta el contrari en el termini d’un mes. 
 
Vist que s’ha incoat un expedient de canvi no substancial (per a la modificació del pla de gestió de les 
dejeccions ramaderes) de la llicència ambiental de l’explotació ramadera porcina (1.600 porcs 
d’engreix) i avícola (45.000 pollastres d’engreix) emplaçada al polígon 12 - parcel·les 47, 48, 57 i 58 
del terme municipal de Linyola presentat per Germans Mestre SCP. 
 



Vist que el promotor de l’expedient ha presentat la documentació tècnica establerta per la normativa 
aplicable per a aquest tipus d’activitat. 
 
Vist que els serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han comprovat que la documentació 
presentada compleix els requeriments legals establerts. 
 
Vist que la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del Pla d’Urgell de data 7 
de març de 2022 ha emès el següent informe:  
 
“ Informe acordat per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental d’aquest Consell Comarcal, en sessió realitzada en data 7 
de març de 2022, en relació amb l’expedient promogut per GERMANS MESTRE, SCP, per a la sol·licitud d’un canvi no 
substancial de la llicència municipal per a l’exercici d’una activitat ramadera porcina i avícola d’engreix amb una capacitat de 
1.600 porcs d’engreix i 45.000 pollastres d’engreix. 
 

Documentació tècnica:  Modificació del Pla de Gestió de les Dejeccions Ramaderes 
Tràmit: Canvi no substancial – modificació PGDR 
Activitat: Ramadera porcina i avícola d’engreix 
Promotor: Germans Mestre, SCP 
Marca oficial: 371 GF  
Emplaçament: Pol. 12, parc. 47, 48, 57 i 58, Linyola 
Capacita autoritzada: 1.600 porcs d’engreix + 45.000 pollastres d’engreix 
Classificació de l’activitat:BRègim de llicència ambiental, Annex II, 11.1.i (Llei 20/2009 modificada per la Llei 9/2011) 
Núm. expedient ponència comarcal avaluació ambiental: 2552-0010/2020 

 
1. FETS 
 
- Actualment, l’activitat ramadera porcina per a una capacitat de 1.600 porcs d’engreix i 45.000 pollastres d’engreix, està 

sotmesa al règim de llicència ambiental, annex II de la Llei 20/2009, codi 11.1.i. “instal·lacions ramaderes destinades a la 
cria intensiva de places per a una o més d’una de les espècies animals especificades en qualsevol dels annexos 
d’aquesta Llei, i/o places de la mateixa espècie d’aptituds diferents, la suma de les quals sigui superior a 500 URP...”, 
segons el que s’estableix en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de la promoció de l’activitat econòmica. 

- En data 21 de juliol de 2020, va tenir entrada al Consell Comarcal del Pla d’Urgell l’ofici de l’Ajuntament de Linyola que 
acompanya el document de modificació del Pla de Gestió de les dejeccions ramaderes de l’explotació ramadera 
GERMANS MESTRE, SCP 

- En data 26 d’agost de 2020, per part de l’Òrgan Tècnic Ambiental del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, es va fer tramesa 
de l’esmentada documentació al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal de sol·licitar l’informe 
preceptiu, de conformitat amb l’establert a l’article 67 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, pel que fa referència a la gestió de les dejeccions ramaderes generades per l’activitat .  

- En data 21 de gener de 2022, ha tingut entrada al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, l’informe de data 21 de gener de 
2022 de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en el 
qual es fa un pronunciament favorable a la modificació no substancial prevista. 

 
2. INFORME 
 
Tenint en compte que la modificació proposada només fa referència al Pla de Gestió de les dejeccions ramaderes generades 
per l’activitat de referència, es procedeix a la transcripció de l’informe de data 21 de gener de 2020, emès per la Secció 
d’Agricultura i Sanitat Vegetal, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), en el qual es fa un 
pronunciament favorable a la modificació no substancial prevista. 

 
INFORME TÈCNIC SOBRE EL PLA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES NÚM. LP02105 
(0016026 v.9)  
 
GERMANS MESTRE, SCP, amb CIF J25343906, titular de l’explotació “3710GF Germans Mestre, SCP” de marca oficial 
3710GF, situada al municipi de Linyola (Pla d’Urgell), presenta en data 13/09/2018, el Pla de gestió de dejeccions ramaderes 
LP02105, del qual es va emetre informe tècnic en data 10/01/2019. En data 26/08/2020 presenta la darrera modificació del Pla 
(núm. GDN 0016026 v.9), que es valora en aquest informe d’acord amb el Decret 153/2019, de 3 de juliol. 
 
Aquest pla de gestió està signat per la tècnica Sra. Bernadeta Riera Pedra, qui assumeix la veracitat de les dades exposades. 
 
L’explotació té assignat un nitrogen de referència (N-ref) de 15.698 kg N, valor calculat segons els criteris d’assignació 
publicats per resolució el 29 de novembre de 2019. 
 
Malgrat que el Pla de gestió afecta a zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, 
no hi ha increment de la capacitat de bestiar respecte al Registre d’Explotacions Ramaderes (RER). 
 
Les dades relatives a la generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions ramaderes pel bestiar que consta al Pla de 
gestió, així com la informació relacionada amb les reduccions de nitrogen a través de l’alimentació, s’indiquen a l’annex. 
 
Es preveu que 14.430 kg de nitrogen es gestionaran en el marc agrari, per a la qual cosa al Pla de gestió s’aporten 95,3 ha en 
zona vulnerable. Segons la valoració realitzada en data 4/11/2021 s’accepten 92,5 ha en zona vulnerable. No s’han tingut en 
compte les parcel·les indicades a l’Annex. Les parcel·les disponibles són les quals consten al Pla 0016026 v.14. 
 



Les qüestions relatives a l’emmagatzematge es descriuen a l’annex. 
 

CONCLUSIÓ 

 
Per la capacitat de bestiar existent i per a la capacitat de bestiar al Pla de gestió: 
 
- S’informa FAVORABLEMENT el pla de gestió de dejeccions ramaderes, amb les prescripcions indicades en l’annex. 

 
En cas que la capacitat de bestiar i/o la titularitat del permís ambiental tramitat (autorització ambiental o llicència ambiental) 
difereixin de les del pla de gestió, el present informe no serà vàlid per tramitar el permís esmentat. 
Els aspectes objecte de control inicial i inspecció, en referència a la gestió de les dejeccions, s’indiquen a l’annex. 
L’explotació ramadera queda subjecta al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, 
que executa el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
Caldrà complir amb totes les prescripcions indicades a l’annex del present informe. 
El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions 
ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals. 
En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa a l’article 36 del Decret 153/2019. 
 
Annex a l’informe del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes núm. LP02105 

 Identificació de l’explotació 

 
 Capacitat de bestiar 

 

 Generació de nitrogen 

 

 Reducció de nitrogen per alimentació 

L’explotació segueix una alimentació del bestiar segons el nivell 3b de l’Ordre AAR/506/2010 i Ordre AAM/312/2014, que 
suposa una reducció del 40% del nitrogen generat, d’acord amb la resolució de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, 
de data 29 d’abril de 2016, emesa a Vall Companys, SA. 
Els percentatges de proteïna bruta dels pinsos subministrats no han d’ultrapassar en cap cas els de la taula següent. Pel que fa 
a les quantitats indicatives consumides de pinso són les que figuren a la taula següent: 
 

 
En el cas dels porcs d’engreix, la persona titular de l’explotació ramadera ha de portar un registre (anotació) del nombre de 
porcs engreixats en cada cicle, el pes mitjà a l’inici de l’engreix, el pes mitjà de sortida cap a l’escorxador i les quantitats 
consumides dels diferents tipus de pinso en cada engreixada, d’acord amb el que s’estableix a l’article 6 de l’Ordre 
AAM/312/2014. 
 



Atès que es realitza una alimentació que dona lloc a reduccions de nitrogen excretat del bestiar porcí respecte a l’estàndard 
establert pel Decret 153/2019, la persona titular de l’explotació ramadera ha de conservar, durant un període de 3 anys, els 
comprovants de la persona subministradora del pinso que garanteixin la composició i quantitats d’aliments subministrats als 
animals. 
L’Ordre ARP/225/2019, per la qual s'estableix una metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar 
porcí, deroga l’Ordre AAM/312/2014 i estableix un règim transitori per les reduccions nitrogenades obtingudes a l’empara 
d’aquesta Ordre i per les reduccions de nivell 1 (5%) o nivell 2 (12%) a l’empara del Decret 136/2009. 
Tenint en compte aquesta transitorietat, si l’explotació vol continuar gaudint d’una reducció en l’excreció nitrogenada s’haurà 
d’acollir al mètode del balanç de nitrogen o, en cas de porcí d’engreix, al règim simplificat que estableix l’Ordre ARP/225/2019. 
 

 Capacitat d’emmagatzematge 

 
A partir de l’1 de gener de 2023, la granja haurà de disposar i tindre operativa una bassa o basses per als purins amb una 
capacitat d’almenys 3 mesos d’autonomia, d’acord amb l’article 9.1 del Reial Decret 306/2020, d’ordenació de les granges 
porcines. 
D’acord amb l’article 10.2 del Reial Decret 306/2020, d’ordenació de les granges porcines, abans de l’1 de gener del 2023, caldrà 
haver construït més volum de bassa per tal de poder efectuar el buidatge de les fosses almenys 1 cop/mes. Per tant, la bassa o 
basses hauran de tindre almenys l’autonomia en mesos requerida pel seu annex 2.1 del Decret 153/2019, restant-li 1 mes: atès 
que les fosses interiors s’han de buidar almenys mensualment, només poden comptabilitzar per a 1 mes d’autonomia, havent-se 
d’assolir tota la resta amb la bassa o basses. 
Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 (“Criteris per a 
la mesura de capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera”), disponible a la pàgina web: 

http://mediambient.gencat.cat > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > La Llei de prevenció i control 
ambiental d’activitats > Oficina d'Acreditació d’Entitats Col·laboradores > Criteris tècnics d'actuació de les entitats 
col·laboradores > Protocols específics d'actuació 
Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 (“Criteris per a 
la mesura de capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera”), disponible a la pàgina web: 

 Aplicació agrícola 

L’explotació ramadera té assignat un Nitrogen de Referència (N-ref) de 15.698 kg de N. 
En els municipis designats com a zones vulnerables es podrà aplicar dejeccions ramaderes fins al màxim del N-ref que té 
assignat l’explotació. 
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es regeix pel Decret 
153/2019 i pel Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l’Ordre de 22 d’octubre del 1998, o 
norma que el substitueixi. 
En zona vulnerable, els períodes d’aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen 
aplicables als cultius respectaran el que s’indica als articles 18 i 20 del Decret 153/2019. 
El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, respectarà 
l’article 22 del Decret 153/2019, tenint en compte el que es disposa als articles 25 i 26 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació de 
fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent i l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats. 
En l’aplicació dels fertilitzants nitrogenats caldrà respectar les distàncies mínimes i el terminis màxims d’incorporació de 
fertilitzants dins del sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019. 
En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, i en les situacions que estableix el Decret 153/2019 a l’article 14, els equips 
que transportin i apliquin les dejeccions han d’anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una 
unitat d’adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al DARP. Les dades mínimes que cal 
enregistrar i enviar s’estableixen a l’annex 15 del Decret 153/2019. 
 
Llibre de gestió de fertilitzants 
El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de fertilitzants d’acord amb l’article 37 del Decret 
153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l’annex 13 de l’esmentat Decret. 
El Llibre de gestió de fertilitzants ha d’estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s’hi han d’efectuar 
dins els set dies següents a la realització de les accions. Així mateix, s’ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data 
de la darrera anotació o del cessament de l’activitat. 
 
 Aclariment de la base agrícola no comptabilitzada en la valoració del Pla de gestió 

- Recinte eliminat per duplicitat amb un altre Pla de gestió 
 

 

 
 



En aquest recinte s’ha detectat duplicitat amb un altre Pla, el qual té un Models A vigent per aquest recinte. En cas que es 
vulgui fer constar al Pla de gestió, caldrà presentar una modificació del Pla, elaborada a través de l’aplicació informàtica GDN. 
Aquesta modificació ha d’adjuntar una declaració actualitzada, del titular de les terres que consta a la DUN conforme les cedeix 
al titular de l’explotació ramadera i que, en cas que hagués establert altres contractes referits a les mateixes terres, ha procedit 
a rescindir-los i comunicar-ho als afectats o bé, per altres motius, aquests altres contractes ja no són vigents actualment. 
 

- Recinte eliminat per acreditació incorrecta 

 

El cedent de la base agrícola que consta al Pla de gestió no és el cultivador (qui consta a la DUN) o, en defecte d’això, el 
propietari de la terra (qui consta al cadastre). 
 
 Inspeccions i controls 

Per les explotacions 3710GF es realitzarà: 
 
CONTROLS 
 
Control periòdic 
Seran objecte dels controls periòdics totes les prescripcions establertes per aquest informe  i en especial les següents: 

- El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de les  dejeccions. 
- Es disposa del llibre de gestió de fertilitzants. 
- Atès que l’explotació realitza reducció de nitrogen per alimentació cal comprovar el següent: 

 Que el titular disposa de les factures dels pinsos adquirits, que garanteixin la seva composició. 

 Que no se sobrepassen els percentatges de proteïna bruta corresponents al nivell de reducció aprovat. 

 Que, per a cadascun dels pinsos, la quantitat consumida no supera el consum indicatiu corresponent al 
nivell d’alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 15 %. 

 Que la quantitat total de pinso consumida per porc no supera el consum indicatiu total corresponent al nivell 
d’alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 5 %. 

 En el cas d’explotacions ramaderes integrades, si no hi ha factures/albarans individualitzats per a 
l’explotació objecte de control, es poden acceptar certificats anuals signats pel tècnic en nutrició o gerent de 
l’empresa subministradora del pinso en aquesta explotació, que certifiquin per a cada any el consum dels 
diferents pinsos establerts a la dieta amb la qual s’aconsegueix la reducció de nitrogen acceptada. En 
aquests certificats hi ha de figurar el nom de l’explotació (i la marca oficial) objecte de control, així com el 
contingut de proteïna bruta dels diferents pinsos consumits i el seu consum. 

 El titular de l’explotació porta l’anotació de les quantitats consumides dels diferents tipus de pinso en cada 
engreixada, així com l’anotació del nombre d’animals engreixats en cada cicle (nombre d’animals entrats i 
sortits). 

 
3. CONCLUSIONS DE L’INFORME DEL CANVI NO SUBSTANCIAL PROPOSAT 
 
D’acord amb la documentació aportada i de l’informe preceptiu emès pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, en relació amb la gestió dels residus ramaders, la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental emet informe favorable en 
relació amb la petició efectuada per l’activitat de referència, de modificació del Pla de Gestió de les dejeccions ramaderes. 
D’acord amb el que s’estableix en l’article 59, apartat 7, de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats, les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient, com 
és el cas de la modificació proposada, han de figurar en els controls periòdics de l’activitat. 
En les actuacions de control caldrà revisar el compliment de les condicions establertes en la llicència ambiental de l’activitat i en 
l’informe del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes i, concretament: 
 
Control periòdic 

Seran objecte dels controls periòdics totes les prescripcions establertes per aquest informe i en especial les següents: 

 
- El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de les  dejeccions. 
- Es disposa del llibre de gestió de fertilitzants. 
- Atès que l’explotació realitza reducció de nitrogen per alimentació cal comprovar el següent: 
 

 Que el titular disposa de les factures dels pinsos adquirits, que garanteixin la seva composició. 

 Que no se sobrepassen els percentatges de proteïna bruta corresponents al nivell de reducció aprovat. 

 Que, per a cadascun dels pinsos, la quantitat consumida no supera el consum indicatiu corresponent al 
nivell d’alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 15 %. 

 Que la quantitat total de pinso consumida per porc no supera el consum indicatiu total corresponent al nivell 
d’alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 5 %. 

 En el cas d’explotacions ramaderes integrades, si no hi ha factures/albarans individualitzats per a 
l’explotació objecte de control, es poden acceptar certificats anuals signats pel tècnic en nutrició o gerent de 
l’empresa subministradora del pinso en aquesta explotació, que certifiquin per a cada any el consum dels 
diferents pinsos establerts a la dieta amb la qual s’aconsegueix la reducció de nitrogen acceptada. En 
aquests certificats hi ha de figurar el nom de l’explotació (i la marca oficial) objecte de control, així com el 
contingut de proteïna bruta dels diferents pinsos consumits i el seu consum. 

 El titular de l’explotació porta l’anotació de les quantitats consumides dels diferents tipus de pinso en cada 
engreixada, així com l’anotació del nombre d’animals engreixats en cada cicle (nombre d’animals entrats i 
sortits).” 



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 l’expedient de canvi no substancial (per a la modificació del pla de gestió de les 
dejeccions ramaderes) de la llicència ambiental de l’explotació ramadera porcina (1.600 porcs 
d’engreix) i avícola (45.000 pollastres d’engreix) emplaçada al polígon 12 - parcel·les 47, 48, 57 i 58 
del terme municipal de Linyola presentat per Germans Mestre SCP. 
 
Segon.- L’activitat s’ha de instal·lar i exercir: 
 
- D’acord amb la documentació tècnica aportada. 
 
- Tenint en compte els punts remarcats en els informes emesos en l’expedient i l’informe integrat 

de l’expedient emès per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell de data 7 de març de 2022. 

 
- Condicionada al compliment de les següents mesures i condicions 
 

- D’acord amb el que s’estableix en l’article 59, apartat 7, de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, les modificacions no 
substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient, com 
és el cas de la modificació proposada, han de figurar en els controls periòdics de l’activitat. 

 
- En les actuacions de control caldrà revisar el compliment de les condicions establertes en 

la llicència ambiental de l’activitat i en l’informe del pla de gestió de les dejeccions 
ramaderes i, concretament: 

 
Control periòdic 

Seran objecte dels controls periòdics totes les prescripcions establertes per aquest informe 

i en especial les següents: 

 

- El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de les  
dejeccions. 

- Es disposa del llibre de gestió de fertilitzants. 
- Atès que l’explotació realitza reducció de nitrogen per alimentació cal comprovar el 

següent: 
- Que el titular disposa de les factures dels pinsos adquirits, que garanteixin la seva 

composició. 
- Que no se sobrepassen els percentatges de proteïna bruta corresponents al nivell 

de reducció aprovat. 
- Que, per a cadascun dels pinsos, la quantitat consumida no supera el consum 

indicatiu corresponent al nivell d’alimentació aprovat, amb una tolerància màxima 
del 15 %. 

- Que la quantitat total de pinso consumida per porc no supera el consum indicatiu 
total corresponent al nivell d’alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 5 
%. 

- En el cas d’explotacions ramaderes integrades, si no hi ha factures/albarans 
individualitzats per a l’explotació objecte de control, es poden acceptar certificats 
anuals signats pel tècnic en nutrició o gerent de l’empresa subministradora del pinso 
en aquesta explotació, que certifiquin per a cada any el consum dels diferents 
pinsos establerts a la dieta amb la qual s’aconsegueix la reducció de nitrogen 
acceptada. En aquests certificats hi ha de figurar el nom de l’explotació (i la marca 



oficial) objecte de control, així com el contingut de proteïna bruta dels diferents 
pinsos consumits i el seu consum. 

- El titular de l’explotació porta l’anotació de les quantitats consumides dels diferents 
tipus de pinso en cada engreixada, així com l’anotació del nombre d’animals 
engreixats en cada cicle (nombre d’animals entrats i sortits). 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació 
de l’expedient d’activitats. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al promotor de l’expedient (Germans Mestre SCP) i a la Ponència 
Comarcal d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (Òrgan tècnic ambiental). 

 
 
 
5.- APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ DE LA LLEI 20/2009, DE 
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS 
 
Atès que la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 10 d’octubre de 2005 va acordar 
atorgar a Joan Falcó Boreu llicència ambiental per a l’adequació a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de 
la intervenció integral de l’administració ambiental, i al Decret 136/1999, de 18 de maig, que aprova el 
Reglament general de desplegament de l’anterior Llei, de l’explotació ramadera porcina existent (per 
una capacitat de 660 places de porcs d’engreix) , emplaçada al polígon 24 parcel·la 5 del terme 
municipal de Linyola. 
 
Atès que la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola de data 2 de desembre de 2021 va 
acordar autoritzar el canvi de titularitat de l’expedient d’activitat de l’explotació ramadera existent (per 
una capacitat de 660 places de porcs d’engreix) emplaçada al polígon 24 parcel.la 5 del terme 
municipal de Linyola de Joan Falcó Boreu a Sergi Armengol Santacreu. 
  
Vista la documentació presentada davant aquest ajuntament per Sergi Armengol Santacreu, notificant 
a l’ajuntament, mitjançant la preceptiva comunicació prèvia, una sol·licitud de llicència municipal per a 
un canvi d’orientació d’aptitud productiva (De 660 porcs d’engreix a 2572 garrins de transició de 6 a 
20 kg.) de l’explotació ramadera porcina emplaçada al polígon 24 parcel·la 5 del terme municipal de 
Linyola. 
 
Vist que l’esmentada activitat es troba classificada de la següent forma a la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: 
 
- Tipus: Activitats agroindustrials i ramaderes 
- Codi d’activitat: Epígraf 11.1.j: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de bestia 

de porcí i/o boví, de diferents aptituds, tinguin o no places per a altres espècies animals, excepte 
si disposen de places d’aviram, la suma dels quals sigui URP... <=500, > 3.  

- Classificació de l’activitat: Sotmesa al règim de comunicació (Annex III). 
 
Vistes les característiques de l’activitat, la tramitació administrativa de la llicència és pel règim de 
comunicació establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
 
Vist que el promotor de l’expedient ha presentat la documentació tècnica establerta per la normativa 
aplicable per a aquest tipus d’activitat. 
 
Vist que els serveis tècnics del Consell Comarcal han verificat i comprovat que la documentació 
presentada compleix els requeriments legals establerts i han informat favorablement l’expedient amb 
les condicions que s’indiquen. 

Vist que els serveis tècnics del Consell Comarcal han realitzat una visita de comprovació de la 
instal·lació de l’activitat i emès un informe en el qual es conclou que es pot formalitzar la comunicació 
de l’activitat amb les condicions que s’indiquen.  

 



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.- Aprovar l’expedient del règim de comunicació sol·licitat per Sergi Armengol Santacreu  per a 
un canvi d’orientació d’aptitud productiva (De 660 porcs d’engreix a 2572 garrins de transició de 6 a 
20 kg.) de l’explotació ramadera porcina emplaçada al polígon 24 parcel·la 5 del terme municipal de 
Linyola. 
 
Segon.- L’activitat s’ha de instal·lar i exercir d’acord amb la documentació tècnica presentada, tenint 
en compte els punts remarcats en els informes tècnics emesos sobre l’expedient, i condicionada al 
compliment de les següents condicions: 
 

- El titular ha de donar compliment a l’informe sobre la gestió de les dejeccions ramaderes i al es 
condicions que se li imposin per l’administració competent en relació amb la sanitat animal. 

- El titular ha de disposar d’un contracte amb un gestor autoritzat de residus per a la gestió dels 
residus zoosanitaris produïts en l’explotació. 

- El titular ha de disposar del contracte actualitzat per a la gestió dels animals morts produïts en 
l’explotació fins a la capacitat que es tramita actualment de 2.572 garrins. 

- Es pot formalitzar la comunicació de l’activitat per tal que es pugui actualitzar al registre 
d’explotacions ramaderes del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

- Que un cop l’activitat disposi de l’esmentat registre per la capacitat tramitada de 2.572 garrins, 
el promotor haurà de presentar i justificar davant de l’ajuntament: 
- Còpia del nou full de dades de l’explotació ramadera. 
- Còpia de la pòlissa d’assegurança per a la gestió dels animals morts. 
- Còpia del contracte amb l’empresa gestora dels residus zoosanitaris. 

 
Tercer.- El titular de l’activitat resta obligat a exercir l’activitat d’acord amb l’establert a la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació de 
l’expedient d’activitats. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al promotor de l’expedient. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PADRÓ FISCAL DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA DE L’ANY 2022 DEL MUNICIPI DE LINYOLA 
 
Atès que s’ha procedit a la confecció del padró fiscal del següent tribut municipal de Linyola de 
venciment periòdic i notificació col·lectiva de l’any 2022: 
 

- Impost de vehicles de tracció mecànica     
 
Atès que al calendari de cobrança, en recaptació en període voluntari, dels tributs municipals de 
Linyola de venciment periòdic i notificació col·lectiva de l’any 2022, aprovat inicialment pel ple de 
l’ajuntament de data 25 de novembre de 2021 i definitivament per decret d’alcaldia núm. 5 de 14 de 
gener de 2022, es va establir el període de cobrament dels esmentats tributs de l’1 d’abril al 31 de 
maig de 2022.    
Vist que s’ha de tramitar l’expedient administratiu per a l’aprovació dels esmentats padrons fiscals 
dels tributs municipals a fi de gestionar el seu cobrament. 
 



Vistes les atribucions que atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i del règim local de Catalunya, i d’acord amb el 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 al desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i les 
seves bases d’execució.  
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a 
la sessió, acorda l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el padró fiscal del següent tribut municipal de Linyola de venciment 
periòdic i notificació col·lectiva de l’any 2022: 
 

- Impost de vehicles de tracció mecànica                                    
 

Segon.- Establir el termini de cobrament, en període voluntari, de l’esmentat padró fiscal del tributs 
municipal de l’1 d’abril al  31 de maig de 2022. 
 
Tercer.- Notificar col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró fiscal de conformitat amb el que 
disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 

Quart.- Que aquest acord sigui sotmès a exposició pública mitjançant edicte al tauler d’anuncis de 
l’ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província pel termini d’un mes durant els quals els interessats 
podran examinar l’expedient a les oficines de l’ajuntament i presentar les al·legacions que considerin 
oportunes.  
 
Cinquè.- Finalitzat el període d’exposició pública, i en cas de que no s’haguessin presentat 
al·legacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord d’aprovació inicial sense necessitat d’acord de 
la junta de govern local. En cas d’haver-se presentat al·legacions, la junta de govern local les resoldrà 
i, en el seu cas, aprovarà definitivament l’expedient. 
 
Sisè.- D’acord amb l’establert a l’article 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, contra l’acte d’aprovació dels padrons fiscals 
i de les seves liquidacions es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
finalització del termini d’exposició al públic dels padrons fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà 
desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució. 
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició. I si no es notifiqués cap acord 
resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre 
desestimat. 
 
 
7.- 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” 
 
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. 
 



Atès que per decret d’alcaldia número 126 de 27 d’octubre de 2021 es va incoar l’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”. 
 
Atès que per acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària 
celebrada el 4 de novembre de 2021 es va acordar: 
 

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. 

 
Atès que en data 17 de desembre de 2021 es va signar l’acta de comprovació de replanteig. 
 
Vist que d’acord amb el certificat final d’obra emès pel tècnic director de l’obra en data 1 de març de 
2022 s’ha executat l’obra “Adequacions de millora a l’estació de tractament d’aigua potable i la seva 
xarxa de d’abastament” per un import de 47.720,37 €. 
 
Vist que l’adjudicatari de l’obra (FCC Aqualia SA) ha presentat la factura (Número 
00521221FO000007 de data 7 de març de 2022) corresponent a l’obra “Adequacions de millora a 
l’estació de tractament d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament” per un import de 47.720,37 €. 
 
Vist que, d’acord amb l’establert als articles 198.1 i 2 i 240.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contractes dels sector públic, el contractista té dret a l’abonament del preu convingut per la prestació 
realitzada en els termes que estableixen la Llei i el contracte, el pagament del preu es pot fer de 
manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte i als efectes del pagament, l’administració ha 
d’expedir mensualment, en els primers 10 dies següents al mes a que corresponguin, certificacions que 
comprenguin l’obra executada conforme al projecte durant l’esmentat període de temps, llevat que hi 
hagi prevenció en contra en el plec de clàusules administratives particulars, aquests abonaments tenen 
el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixen en el 
mesurament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen. 
 
Vist que l’administració haurà d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acrediten la 
conformitat amb el disposat en el contracte de béns entregats o serveis prestats dins dels 30 dies 
següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, d’acord amb l’establert a l’article 198.4 
de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic. 
 
Vist que, d’acord amb el que s’estableix a l’article 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, dins del termini de 3 mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de 
contractació haurà d’aprovar el certificat final de les obres executades, que serà abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini previst a la llei. 
 
Vist que a l’aplicació pressupostària 2021/1/161/61900/01 (Millores xarxa aigua) del pressupost de 
l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta una anotació comptable de “Autorització” (A), 
“Disposició” (D) i “Ordenació” (O) per l’import de 39.438,32 €, procedent de la liquidació del 
pressupost de l’exercici anterior (2021), pel concepte l’obra “Adequacions de millora a l’estació de 
tractament d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament”, a fi de realitzar el pagament del preu de 
l’obra, ja que com és una despesa relacionada amb l’aigua l’import de l’IVA (8.282,05 €) es deduïble 
fiscalment i es comptabilitza en una partida comptable extrapressupostària.  
 
Vist que, com l’import de la factura de l’obra “Adequacions de millora a l’estació de tractament d’aigua 
potable i la seva xarxa de d’abastament” és de 47.720,37 € (Base imposable: 39.438,32 € + IVA: 
8.282,05 €), a l’aplicació pressupostària 2021/1/161/61900/01 (Millores xarxa aigua) del pressupost 
de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada a 
fi de realitzar el pagament de la factura. 
 
Vist que l’aprovació de les factures correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola ja 
que per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per 
l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 39 de 2 
d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de govern local de 
l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019 (Nomenament dels 



membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) la junta de govern local de 
l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’aprovació de l’autorització, disposició o compromís, 
reconeixement i liquidació, ordenació del pagament de les obligacions i despeses en els límits de la 
seva competència i per a l’aprovació de les factures i despeses. 
 
Vist que 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, exercici en el que es va aprovar l’expedient 
de contractació. 
 
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer.- Aprovar el certificat final d’obra de l’obra “Adequacions de millora a l’estació de tractament 
d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament”. 
 
Segon.- Aprovar la factura número 00521221FO000007 de data 7 de març de 2022 presentada per 
l’adjudicatari de l’obra (FCC Aqualia SA) corresponent a l’obra “Adequacions de millora a l’estació de 
tractament d’aigua potable i la seva xarxa de d’abastament” per un import de 47.720,37 €. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de la despesa 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. 
 
 
 
8.- APROVACIÓ D’ACORDS SOBRE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’UN TRACTOR PER A REALITZAR OBRES I PRESTAR SERVEIS 
MUNICIPALS DE LINYOLA 
 
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives al 
manteniment de les instal·lacions municipals i de la infraestructura viària. 
 
Atès que l’ajuntament de Linyola disposa d’una brigada municipal que realitza els treballs de 
manteniment de les instal·lacions municipals, de la infraestructura viària i de camins, de petites obres 
de reparació o manteniment i presta els serveis que tenen assignats. 
 
Atès que aquesta alcaldia creu necessari adquirir un tractor amb les prestacions necessàries per 
realitzar adequadament el manteniment de les instal·lacions municipals, de la infraestructura viària i 
de camins, de petites obres de reparació o manteniment i per prestar els serveis municipals 
assignats.  
 
Vist que com, d’acord amb l’establert a  l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes dels sector públic, la celebració dels contractes per part de les administracions públiques 
requereix la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat del contracte en el termes previstos a l’article 28 de l’anterior llei, per decret 
d’alcaldia número 28 de 17 de març de 2022 s’ha incoat un expedient per a la contractació del 
subministrament d’un tractor per a realitzar obres i prestar serveis municipals 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 relativa al manteniment de les 
instal·lacions municipals i de la infraestructura viària i s’han determinat amb precisió la naturalesa i 
extensió de les necessitats que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat 
del seu objecte i contingut per a satisfer-les en el decret d’alcaldia d’incoació de l’expedient.  
 
Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, 
del sector públic, de subministrament i administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva 
preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de novembre, i les 
seves disposicions de desenvolupament, supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret 
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.  
 
Vist que l’ajuntament de Linyola ha sol·licitat a Tallers Berga SL un pressupost per al subministrament 
d’un tractor per a realitzar obres i prestar serveis municipals de Linyola (Tractor usat - Marca John 
Deere Model 6110 - Matrícula E8202BGJ), que ascendeix a 14.990 € i més l’IVA (21%) resultant un 
import total de 18.137,90 €. 
 
Vist que com el valor estimat del contracte del subministrament objecte d’aquest expedient és de 
14.990 € (Import sense incloure l’IVA), es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor de 
subministrament ja que el valor estimat del contracte no supera els 15.000 € i no tindrà una duració 
superior a 1 any ni serà objecte de pròrroga. 
 
Vist que el contracte menor podrà adjudicar-se a les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per alguna prohibició de 
contractar i acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així mateix 
hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a 
la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. A més, si és persona 
jurídica la prestació del contracte haurà d’estar compresa dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat 
que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals les siguin pròpies. A l’expedient de 
contractació consta la documentació que justifica l’aptitud (Capacitat i solvència) per contractar amb el 
sector públic de l’empresari que ha presentat el pressupost a contractar. 
 
Vist l’informe emès per secretaria Intervenció sobre l’expedient de contractació emès en data 17 de 
març de 2022 el qual conclou que:  
 
- Segons l’alcaldia, el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins 

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

- Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del 
sector públic, de subministrament i administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació, 
adjudicació, efectes, modificació i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de contratos del sector 
público, i les seves disposicions de desenvolupament, supletòriament s’aplicaran les restants normes de 
dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.  

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

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

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

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

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



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

- Com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 14.990 € (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 
(14.990 €) 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 18.137,90 € (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 
2022/1/450/62300/001 (Adquisició màquines per a obres i serveis) del pressupost de l’exercici 2022 de 
l’ajuntament de Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la contractació 
del subministrament de màquines per obres i serveis, com és el tractor que és l’objecte d’aquest expedient. 

 
Vist que l’ajuntament de Linyola ha previst la despesa del subministrament d’un tractor per a realitzar 
obres i prestar serveis municipals de Linyola a l’aplicació pressupostària 2022/1/450/62300/01 
(Adquisició màquines per a obres i serveis) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de 
Linyola, amb un crèdit definitiu de 25.000 €.  
 
Vist que com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 14.990 € (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 (14.990 €) 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 del subministrament d’un tractor per a 
realitzar obres i prestar serveis municipals de Linyola en el següent informe: 
 

“ Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre d’altres, les relatives al 
manteniment de les instal·lacions municipals i de la infraestructura viària. 
Atès que l’ajuntament de Linyola disposa d’una brigada municipal que realitza els treballs de manteniment de 
les instal·lacions municipals, de la infraestructura viària i de camins, de petites obres de reparació o 
manteniment i presta els serveis que tenen assignats. 
Atès que aquesta alcaldia creu necessari adquirir un tractor amb les prestacions necessàries per realitzar 
adequadament el manteniment de les instal·lacions municipals, de la infraestructura viària i de camins, de 
petites obres de reparació o manteniment i per prestar els serveis municipals assignats.  
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació del subministrament d’un tractor per a realitzar obres i 
prestar serveis municipals de Linyola, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes dels sector públic.  
Vist que les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells que siguin necessaris 
per al compliment i la realització dels seus fins institucionals i que, a aquest efecte, la naturalesa i extensió de 
les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per a satisfer-les s’han de determinar amb precisió, deixant constància en la documentació 
preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació, d’acord amb l’establert a l’article 
28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic. 
Vist que el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins institucionals 
de l’ajuntament de Linyola com és la competència relativa al manteniment de les instal·lacions municipals i de 
la infraestructura viària i s’han determinat amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que 
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-
les en el decret d’alcaldia d’incoació de l’expedient de contractació.” 

 
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 subministrament d’un tractor per a realitzar obres i prestar 
serveis municipals de Linyola a Tallers Berga SL per un valor estimat de 14.990 € i més l’IVA (21%) 
resultant un import total de 18.137,90 €. 
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 2022/1/450/62300/01 (Adquisició màquines per a 
obres i serveis) 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. 

 
 
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                                                                                               Alex Mases Xifré 
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