SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
NÚM. 7 DE 29 D’ABRIL DE 2021

ACTA

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

El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 18 de juliol de 2019 va acordar la
periodicitat de les sessions de la junta de govern local.
Per a la tramitació normal de determinats expedients administratius es necessita l’aprovació o la
conformitat de la junta de govern local.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola es reuneix en sessió ordinària, la qual ha estat
prèviament convocada per l’alcalde i notificada als regidors, d’acord amb els articles 113 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Normativa aplicable: Articles 20.1.b), 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, Articles 48.1.b), 53 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 52, 53, 112 i 113 relacionats
amb els articles 77 a 110 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Identificació de la sessió:
-

Número d’ordre en les sessions de la junta de govern local: 7/2021
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 29 d’abril de 2021
Horari: 19.30 h. a 20.00 h.
Lloc: Sala de reunions de l’edifici de l’ajuntament de Linyola

Assistents a la sessió:
Membres de la junta de govern local:
-

Àlex Mases Xifré – Alcalde
Annabel Caba Cos
Albert Batlle Mas
Susana Caminal Brosel

Participants com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local:
-

Alvar Farré Maduell
Mª Eva Llauet Giné
Meritxell Rodés Cirera

Secretària interventora de l’ajuntament de Linyola: Antonieta Bruna Tena

Quòrum legal per a la vàlida constitució de la sessió:
D’acord amb l’article 113.1.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per a la vàlida
constitució de la junta de govern local es requereix l’assistència de la majoria absoluta dels seus
components. Així mateix, es requereix l’assistència de l’alcalde i del secretari de la corporació o de qui
legalment els substitueixin.
Atesa l’assistència indicada anteriorment, es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari per a
la vàlida celebració de la present sessió.

Ordre del dia de la sessió:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola.
Aprovació d’acords en relació a factures i despeses.
Aprovació d’expedients de llicències d’obres.
Aprovació d’expedient de llicència de parcel·lació.
Aprovació d’acords sobre l’expedient per a la contractació de l’obra actuacions amb reg asfàltic al
municipi de Linyola.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
En haver estat repartida l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de data 15 d’abril de
2021 no es procedeix a la seva lectura, de conformitat amb el que disposa l’article 110.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Aprovar l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola.

2.- APROVACIÓ D’ACORDS EN RELACIÓ A FACTURES I DESPESES
Atès que al registre de factures de l’ajuntament de Linyola consten les següents factures i despeses,
amb motiu de la realització d’una despesa determinada:
Emissor i concepte
- Ministerio de Hacienda: Declaració IRPF personal i alcalde 1r. trimestre 2021
- Ministerio de Hacienda: Declaració IRPF arrendaments 1r. trimestre 2021
- Confederación Hidrográfica del Ebro: Cànon control de vessaments any 2020
- Departament de Salut: Control aigües dipòsits municipals
- Mapfre: Assegurança vehicle municipal
- Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros SA: Assegurança accidents treballadors i regidors
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Caixabank SA: Despeses bancàries
- Teixidó Associats Consellers SLU: Serveis laborals i seguretat social mes març
- Wess Project SL: Legalització instal·lacions BT edificis municipals i delineació plànols
- Universitat de Lleida: Edició llibre “Enric Arderiu i Valls”
- Siemens Renting SA: Quota arrendament fotocopiadora

Import (€)
12.691,20
240,00
5.252,22
59,50
641,49
925,86
0,80
0,28
0,56
0,56
1,95
0,56
4,73
1,95
0,56
49,82
16,34
21,78
0,28
0,28
25,41
1,82
1,82
30,86
770,17
4.658,50
2.850,00
47,19

Informe
Reparament
Secret-Inter.

- TK Elevadores España SLU: Servei manteniment ascensors edificis municipals
- Gràfics Claret SL: Impressió díptics activitats biblioteca
- L. Rosell Bonjorn: Servei rentar roba reis
- S. Huguet Salas: Reparació vehicle municipal
- J. Trepat Terré: Treballs de pintura en edificis i espais municipals
- Tancaments Sis-Pack SL: Treballs en edificis i espais municipals
- Tallers Berga SL: Rènting tractor
- Electricitat Monyarch SL: Lloguer excavadora per obra vorera i altres treballs
- Electricitat Monyarch SL: Lloguer excavadora per obra vorera i altres treballs
- M. Trepat Vallverdú: Treballs de treure runa
- J. Ginestà Miró: Treballs de segar camins municipals
- Gerbec SL: Treballs crear rampes d’accés a minusvàlids en voreres
- Endesa Energia SAU: Facturació llum edifici polifuncional
- Endesa Energia SAU: Facturació llum edifici consultori mèdic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum edifici llar d’infants
- Endesa Energia SAU: Facturació llum edifici CEIP El Sitjar
- Endesa Energia SAU: Facturació llum edifici poliesportiu
- Endesa Energia SAU: Facturació llum bàscula
- Endesa Energia SAU: Facturació llum planta potabilitzadora
- Endesa Energia SAU: Facturació llum semàfors
- Endesa Energia SAU: Facturació llum semàfors
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum enllumenat públic
- Endesa Energia SAU: Facturació llum magatzem brigada
- Naturgy Iberia SA: Facturació gas edifici polifuncional
- Gas&Power SA: Facturació gas menjador edifici CEIP El Sitjar
- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina
- MTB Distribuciones Tecnologicas SL: Material mèdic per al consultori mèdic
- A. Galitó Martí: Productes berenars llar infants mes gener
- A. Galitó Martí: Productes berenars llar infants mes febrer
- A. Galitó Martí: Productes berenars llar infants mes març
- Kuroba-Quatre SL: Detall flors per aniversaris treballadors i difunts
- Petromiralles SL: Gas-oil calefacció edifici ajuntament
- Solucions Bioenergètiques Integrals SL: Pellet calefacció edifici CEIP El Sitjar
- Obis SL: Subministrament roba brigada
- Obis SL: Subministrament roba brigada
- Corporación Alimentària Guissona SA: Material per a serveis
- Maderas Llop-Obiols SA: Material per a obres i serveis
- Espina Maquinària SL: Material per a obres i serveis
- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis
- Arenes Bellpuig SL: Material per a obres i serveis
-À
rids Daniel SA: Material per a obres i serveis
- Sorigué SA: Material per a obres i serveis

282,45
225,06
365,66
395,23
2.283,27
208,68
2.050,00
455,29
577,94
227,48
1.185,24
3.424,30
308,55
398,73
118,89
662,22
751,91
43,03
625,17
15,75
23,55
71,01
550,27
106,58
236,97
431,01
1.535,09
1.640,97
2.006,53
104,58
78,53
78,42
9,45
112,29
285,03
388,78
438,95
352,99
351,06
1.694,00
532,79
356,48
6,59
1.185,80
33,81
4.102,24
181,02
489,14

Total

74,60
60.359,87

Atès que el pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola es va aprovar inicialment pel ple de
l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària de data 17 de desembre de 2020 i definitivament per
decret d’alcaldia núm. 7 de 25 de gener de 2021.
Atès que 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 l’establert per a l’execució del pressupost de despeses als articles 183 a 189 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i als articles 52 a 78 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per qual es desenvolupa el capítol
I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) la
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’aprovació de l’autorització,
disposició o compromís, reconeixement i liquidació, ordenació del pagament de les obligacions i
despeses en els límits de la seva competència i per a l’aprovació de les factures i despeses.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a la
sessió, acorda l’adopció del següent acord:
Primer.- Justificar de manera motivada la necessitat dels contractes d’obres, serveis i
subministraments que es corresponen a les factures relacionades anteriorment ja que la seva
realització és indispensable per un correcte funcionament dels serveis municipals. Informar que no s’ha
alterat l’objecte dels contractes d’obres, serveis i subministraments que es corresponen a les factures
relacionades anteriorment amb el fi d’evitar l’aplicació de les quanties indicades per als contractes
menors.
Segon.- Aprovar les factures i despeses relacionades anteriorment.
Tercer.- Donar conformitat i aprovar l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació
de l’obligació, i l’ordenació del pagament de les factures i despeses relacionades anteriorment.
Quart.- Aplicar les factures i despeses relacionades anteriorment a les aplicacions pressupostàries del
pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola que s’indiquen a cada factura o despesa.

3.- APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES
Ateses les següents sol·licituds de llicència d’obres:
Expedient número: 49/2021
Promotor: Xavier Vendrell Coll
Emplaçament de l’obra: C/ Castell, 28-B
Descripció de l’obra: Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb evacuació d’excedents
Pressupost: 3.848 €
Expedient número: 50/2021
Promotor: Assumpta Mayoral Martí
Emplaçament de l’obra: C/ Creueta, 18
Descripció de l’obra: Instal·lació generació fotovoltaica autoconsum amb evacuació d’excedents.
Plaques solars teulada 60 m 2
Pressupost: 3.948,30 €

Expedient número: 51/2021
Promotor: Núria Pérez Pons
Emplaçament de l’obra: C/ Ponent, 8
Descripció de l’obra: Canviar porta de garatge
Pressupost: 1.500 €
Expedient número: 52/2021
Promotor: Ramón Martin Bernet
Emplaçament de l’obra: C/ Ramón i Cajal, 10
Descripció de l’obra: Substituir sanitaris bany, desenrunar pati
Pressupost: 700 €
Expedient número: 53/2021
Promotor: Gonçal Balcells Solé
Emplaçament de l’obra: C/ Ramon Formiguera, 7
Descripció de l’obra: Reformar cuina, enderroc d’envà, repicar enrajolat, enguixar i modificar
instal·lacions
Pressupost: 1.425 €
Expedient número: 55/2021
Promotor: Francisco Vasco Serrano
Emplaçament de l’obra: C/ Francesc Macià, 6
Descripció de l’obra: Substituir banyera per plat de dutxa i enrajolar bany
Pressupost: 3.335,52 €
Expedient número: 56/2021
Promotor: Francisco Gamero Sobrino
Emplaçament de l’obra: C/ Pons i Arola, 79
Descripció de l’obra: Reparar baixant vorera 4m.linials i reparar terrassa
Pressupost: 1.200 €
Expedient número: 57/2021
Promotor: Francisco Pujades Felip
Emplaçament de l’obra: C/ Balmes, 2
Descripció de l’obra: Pavimentar pati exterior de la casa
Pressupost: 6.931,76 €
Expedient número: 59/2021
Promotor: Ricardo Querol Pedros
Emplaçament de l’obra: C/ Cervantes, 37
Descripció de l’obra: Pavimentar pati davant de casa
Pressupost: 1.300 €
Expedient número: 60/2021
Promotor: Jaume Teixido Puig
Emplaçament de l’obra: C/ Nord, 26
Descripció de l’obra: Reparació i pintar façana
Pressupost: 1.400 €
Vist que els serveis tècnics municipals han informat favorablement els expedients (sol·licitud i, en el seu
cas, la documentació tècnica), indicant les condicions establertes amb caràcter general i, en el seu cas,
les que s’especifiquen als corresponents informes.
Vist que als expedients s’acredita haver donat compliment a l’establert a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi de Linyola, al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Vist que, per decret d’alcaldia número 63 de 1 de juny de 2020 (Modificació de les atribucions
delegades per l’alcalde a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia
número 39 de 2 d’abril de 2020 (Modificació de les atribucions delegades per l’alcalde a la junta de
govern local de l’ajuntament de Linyola per decret d’alcaldia número 83 de de 5 de juliol de 2019
(Nomenament dels membres atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola) la
junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució per a l’atorgament de llicències, excepte
que les lleis sectorials ho atribueixen expressament al ple.

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

4.- APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ
Atesa la següent sol·licitud de llicències de parcel·lació:
Expedient número: 47/2021
Promotor: Nerea Mas Queralt i Joel Tribó Prat
Emplaçament de la parcel·lació: C/ Lleida, 31
Referències cadastrals : 1. 5396012CG2159N0001ID: 665 m2
2. 25153A013000030000YH
3. 25153A013000050000YA
4. 25153A013000060000YB: 7.686 m 2
Parcel·les resultants: A1: 421,60 m2 (Sòl urbà)
A2: 243,40 m2 (Sòl urbà)
A3: 7.686 m2 (Sòl no urbanitzable)
Total parcel.la resultant: 8.351 m2
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’expedient havent-se d’observar les
condicions establertes amb caràcter general i, en el seu cas, les que s’especifiquen al corresponent
informe.
Vist que a l’expedient 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, que 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 l’expedient de llicència de parcel·lació relacionat anteriorment, havent-se d’observar
les condicions establertes amb caràcter general i, en el seu cas, les que s’especifiquen als informes
tècnics emesos a l’expedient i a la notificació de la llicència.
Segon.- 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.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats als efectes legals oportuns.

5.- APROVACIÓ D’ACORDS SOBRE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA
ACTUACIONS AMB REG ASFÀLTIC AL MUNICIPI DE LINYOLA
Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies les indicades a la normativa de
règim local i, entre d’altres, la relativa a la infraestructura viària i altres equipaments de la seva
titularitat.
Atès que l’ajuntament de Linyola és titular dels carrers del terme municipal de Linyola i pretén realitzar
actuacions per millorar el seu estat actual.
Atès que l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra actuacions amb reg asfàltic al municipi de
Linyola.
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació l’obra actuacions amb reg asfàltic al municipi
de Linyola, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector
públic.
Vist que com, d’acord amb l’establert a l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 44 de 23 d’abril de
2021 s’ha incoat un expedient per a la contractació de l’obra actuacions amb reg asfàltic al municipi
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 a la infraestructura viària i
altres equipaments de la seva titularitat i s’han determinat amb precisió la naturalesa i extensió de les
necessitats que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per a satisfer-les en el decret d’alcaldia d’incoació de l’expedient.
Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós,
del sector públic, d’obres i administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació,
adjudicació, efectes, modificació i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de novembre, i les seves
disposicions de desenvolupament, supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

Vist que l’ajuntament de Linyola ha sol·licitat a M. i J. Gruas, S.A. un pressupost per a l’obra
actuacions amb reg asfàltic al municipi de Linyola, que ascendeix a 13.282,25 € i més l’IVA (21%)
resultant un import total de 16.071,52 €.
Vist que com el valor estimat del contracte de l’obra objecte d’aquest expedient és de 13.282,25 €
(Import sense incloure l’IVA), es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor d’obra ja que el
valor estimat del contracte no supera els 40.000 € i no tindrà una duració superior a 1 any ni serà
objecte de pròrroga.
Vist que el contracte menor podrà adjudicar-se a les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per alguna prohibició de
contractar i acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així mateix
hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a
la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. A més, si és persona
jurídica la prestació del contracte haurà d’estar compresa dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat
que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals les siguin pròpies. A l’expedient de
contractació consta la documentació que justifica l’aptitud (Capacitat i solvència) per contractar amb el
sector públic de l’empresari que ha presentat el pressupost a contractar.
Vist l’informe emès per secretaria Intervenció sobre l’expedient de contractació emès en data 23
d’abril de 2021 el qual conclou que:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

En relació al projecte tècnic de l’obra:
Secretaria Intervenció informa que prèvia a l’adjudicació de l’obra objecte d’aquest expedient no
consta que s’hagi elaborat, supervisat, aprovat ni replantejat el projecte tècnic de l’obra que hauria
de definir amb precisió l’objecte del contracte.
Per les característiques i tipus de l’obra, l’ajuntament de Linyola no ha cregut necessari la redacció
d’un projecte tècnic de l’obra.
Segons l’alcaldia, el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins
institucionals de l’ajuntament de Linyola i s’han determinat amb precisió la naturalesa i extensió de les
necessitats que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per a satisfer-les.
Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del
sector públic, d’obra i administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació, adjudicació,
efectes, modificació i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de novembre, i les seves disposicions de
desenvolupament, supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
El contracte es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor d’obra ja que el valor estimat del
contracte no supera els 40.000 € (Import sense incloure l’IVA) i no podrà tenir una duració superior a 1
any ni ser objecte de pròrroga.
En aquest expedient: No s’acredita que s’ha sol·licitat pressupost per l’objecte de l’expedient que es vol
contractar almenys a 3 empreses i no es justifica la selecció de l’oferta de millor relació qualitat-preu per
als interessos de l’administració.
La tramitació administrativa de l’expedient de contractació s’haurà de realitzar d’acord amb l’establert a la
normativa legal i el procediment indicats per als contractes menors.
El contracte menor s’haurà d’adjudicar a les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per alguna prohibició de contractar i acreditin la
seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així mateix hauran de comptar amb
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte. A més, si és persona jurídica la prestació del contracte
haurà d’estar compresa dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o
regles fundacionals les siguin pròpies.
L’expedient del contractació per part de l’entitat local podrà ser aprovat si es tramita d’acord amb la
legislació establerta a la normativa reguladora en relació a les prohibicions de contractar amb el sector
públic i a les causes d’incompatibilitat per motiu del parentiu.
A l’expedient de contractació consta la documentació que justifica l’aptitud (Capacitat i solvència) per
contractar amb l’administració pública de l’empresari que ha presentat el pressupost de l’obra a contractar.
Com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 13.282,25 € (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 (13.282,25 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici
2021 de l’ajuntament de Linyola.
Com l’import del contracte és de 16.071,52 € (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària
2021/1/450/61900/01 (Inversió infraestructura viària) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de
Linyola consta consignació pressupostària suficient i adequada per autoritzar la contractació de l’obra
actuacions amb reg asfàltic al municipi de Linyola, que és l’objecte d’aquest expedient.

Vist que l’ajuntament de Linyola ha previst la despesa de l’obra actuacions amb reg asfàltic al municipi
de Linyola a l’aplicació pressupostària 2021/1/450/61900/01 (Inversió infraestructura viària) del
pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola, amb un crèdit definitiu de 50.000 €.
Vist que com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 13.282,25 € (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 (13.282,25 €) no supera el 10% (221.950 €) dels recursos
ordinaris del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola.
Vist l’establert als articles 2, 3, 13 (Contracte obres) / 16 (Contracte suministraments) / 17 (Contracte
serveis), 25, 28, 29.8, 30.3 (Contracte serveis), 36.1, 63.4, 65 a 76, 84 a 97, 101.1.a), 116.1 i 4, 118,
131.3, 151.3, 153.2, 335.1, Disposició Addicional 32a., 3a., 5a., i 15a. i Annex I (Contractes obres) de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la Resolución de 6 de marzo de
2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se
publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017,
de 8 de novembre, i l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a
la sessió, acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Motivar la necessitat de l’expedient de contractació de l’obra actuacions amb reg asfàltic al
municipi de Linyola, en el següent informe:
“ Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies les indicades a la normativa de règim
local i, entre d’altres, la relativa a la infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
Atès que l’ajuntament de Linyola és titular dels carrers del terme municipal de Linyola i pretén realitzar
actuacions per millorar el seu estat actual.
Atès que l’ajuntament de Linyola té previst executar l’obra actuacions amb reg asfàltic al municipi de Linyola.
Vist que cal tramitar un expedient per a la contractació l’obra actuacions amb reg asfàltic al municipi 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 a la infraestructura viària i altres equipaments de la
seva titularitat i s’han determinat amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les en aquest
decret d’alcaldia.”

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 actuacions amb reg asfàltic al municipi de Linyola a M.
i J. Gruas, S.A. per un valor estimat de 13.282,25 € i més l’IVA (21%) resulta un preu de contracte de
16.071,52 €.
El contracte menor no podrà tenir una duració superior a 1 any ni ser objecte de pròrroga.
Quart.- Aprovar la despesa de la contractació.
Cinquè.- Autoritzar la despesa de la contractació i reconèixer l’obligació de pagament de la
contractació a càrrec de l’aplicació pressupostària 2021/1/450/61900/01 (Inversió infraestructura
viària) del pressupost de l’exercici 2021 de l’ajuntament de Linyola.
La forma de pagament del preu del contracte es realitzarà en una sola vegada i d’acord amb les
tràmits i terminis previstos a Ley 9/2017, de 8 de novembre.
Sisè.- Incorporar a l’expedient la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les
normes de desenvolupament de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, estableixin.

Setè.- Notificar a l’adjudicatari aquest acord en el termini de 10 dies a partir de la data en que l’acte
hagi estat dictat, mitjançant medis electrònics.
Vuitè.- Publicar la informació relativa al contracte menor adjudicat al perfil del contractant de
l’ajuntament de Linyola, que s’haurà de realitzar trimestralment.
Novè.- Trametre les dades sobre el contracte adjudicat al Registre de Contractes del Sector Públic de
la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya en el termini de 3 mesos següents
a la formalització del contracte i de la seva extinció.
Desè.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu aquest
acord.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les vint hores 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,

Antonieta
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