COMPROMÍS
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa
MAIG 2020 - Nº11
DL L 1068-2019

CONTINGUT,


Ple ordinari del 20 de maig del 2020

PLE ORDINARI 20-05-2020
Hi assisteixen:
- Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde
- Felip Carré Carré, Primer Tinent
d’Alcalde
- Alain Anglès Pérez, Segon Tinent
d’Alcalde
- Jèssica Poch Martínez, regidora
- Jordi Sarlé Gallart, regidor
- Jordi Riera Carré, regidor
Josep Sans Solsona, secretari
La regidora Sra. Sílvia Arnau Villate s’ha
excusat d’assistir.

Comprovada l’existència de quòrum
suficient l’Alcalde declara obert l’acte i es
passa a desenvolupar els assumptes que
consten a l’Ordre del dia.

Temes tractats (ordre del dia) :
1- Aprovació de l’acta de la sessió
anterior.
2- Llicències urbanístiques.
3- Resolucions i Decrets d’Alcaldia.
4- Relació de factures.
5- Modificació taxa piscines
6- Establiment de contribucions
especials per l’obra Pavimentació
accessos des de la N240.
7- Moció per demanar la flexibilització
de les regles fiscals amb la finalitat
d’augmentar
la
capacitat
pressupostària del món local.
8- Moció de suport al reconeixement
de la Conca de la Femosa.
9- Mesures econòmiques sobre Covid19
10- Exempció sobre les llicències
d’obres dels Horts(murs, pous i
altres malmesos per la riuada)

11- Informes
de
la
Regidoria
d'Agricultura.
12- Informes de la Regidoria d'Obres
13- Informes de la Regidoria de Festes
i Educació.
14- Informes d'Alcaldia
15- Precs i preguntes

4-Llicència 16/2020, a favor de MJI per
neteja de pati interior i refer paret mitgera
al carrer *****.

3-RESOLUCIONS
D’ALCALDIA.
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DECRETS

1-Decret d’Alcaldia 21/2020, de 16 d’abril
1- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA
DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El Sr. Alcalde obre la sessió i pregunta als
membres del Ple si tenen alguna esmena
a fer a l'acta de la sessió ordinària
anterior del 6 d’abril de 2020 l'esborrany
de la qual els ha estat tramesa juntament
amb la convocatòria de la present sessió.
L’acta es aprovada amb el vot favorable
dels sis membres presents dels set que
legalment componen el Ple.

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS
PRÈVIES URBANÍSTIQUES.
1-Llicència d’obres 13/2020, a favor de
SCCL del Camp de Vinaixa per
pavimentació parcial de la plaça de la
Cooperativa.

Vistes les certificacions de l’obra Reformes
vàries al Casal Vinaixenc presentades pel
tècnic Sr. Xavier Zaragoza Montpel
següents:
-1a certificació 22.982,68 euros.
-certificació final 27.246,79 euros.
Vist que les certificacions han estat
conformades pel Sr. Carles Gasto en
representació de Nixin Cons,SL empresa
adjudicatària de l’obra.
Vist l’informe de secretaria intervenció de
16 d’abril de 2020.
Vist la competència que atorga la DA 2a
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Acordo:
1-Aprovar les certificacions esmentades.

2-Llicència d’obres 10/2020, a favor de
CBA per reparar façana de l’immoble del
carrer ****.

2-Donar compte al Ple en la primera
sessió que es celebri.

3-Llicència d’obres 15/2020, a favor de
GUC per reforma de bany i manteniment
de tancaments(substitució de balconera) a
l’immoble del carrer ****.

2-Decret de l’Alcaldia 22/2020, de 21
d’abril
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De conformitat amb l’informe proposta del
Secretari de l’Ajuntament de data 21

d’abril de 2020 en relació amb l’expedient
17/2020.
1.-Antecedents
-En data 9 d’octubre de 2019 hi ha reunió
a l’Ajuntament. Hi assisteixen Nataliya
Camps i Joan Camps com a promotors i
Xavier Zaragoza com arquitecte municipal
i jo mateix, Alcalde. En aquesta reunió,
entre altres coses, es va explicar als
promotors el procediment a seguir per la
construcció d’una tanca i que calia
demanar permís d’obres.
-A principis de gener 2020 els promotors
demanen que l’arquitecte municipal faci
les oportunes comprovacions en relació a
les estaques delimitadores de finca.
-En data 22 de gener de 2020, l’arquitecte
municipal acompanyat de l’agutzil realitza
comprovació d’alineació de les tres
estaques, de les quals una no es pot
comprovar per estar a un terraplé i les
altres dos no són a alineació correcta.
-En data 29 de gener de 2020 es manté
reunió a l’ajuntament amb els promotors
i, entre altres, es torna a dir que han de
demanar permís d’obres per la col·locació
de tanca de delimitació.
-En data 17 d’abril de 2020 per
l’arquitecte municipal s’emet informe
sobre una construcció de tanca de pedra
amb una part de fusta a la finca del carrer
Migdia,22,
de
referència
cadastral
0885033CF3808N0001ZI. No consta a
l’Ajuntament llicència d’obres per la
construcció d’aquesta tanca.
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-És titular de la finca, segons Cadastre, la
Sra Nataliya Camps Fernández, NIE
X3637239L, amb domicili al carrer Migdia,
22 de Vinaixa.
2.-Fonaments jurídics.
1.- El Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’Urbanisme estableix a l’article 199
que totes les accions que presumptament
comportin
vulneració
de
les
determinacions contingudes en aquesta
llei han de donar lloc a actuacions
administratives necessàries per aclarir els
fets i seguidament, o directament, a la
incoació d’un expedient de protecció de la
legalitat urbanística. L’expedient de
protecció de la legalitat urbanística té per
objecte:
-la restauració
alterada.

de

la

realitat

física

-la imposició de sancions.
-la determinació dels danys i els perjudicis
causats.
2.-L’article 205.1.2 del Decret legislatiu
1/2010 estableix que s’ha d’incoar
procediment de protecció de la legalitat
urbanística
pels
actes
d’edificació
efectuats sense llicència i se n’ha
d’ordenar la suspensió provisional de les
obres si és el cas.
3.-L’article 112 del Decret 64/2014, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística,
estableix que la resolució d’iniciació s’ha
de notificar a les persones interessades,
que disposen d’un termini de quinze dies

d’audiència per a formular al·legacions i
presentar els documents que estimin
pertinents. En la mateixa resolució
d’iniciació es nomenarà la persona
instructora.

en curs d’execució i advertir que la
suspensió acordada és executiva des de la
seva notificació i que el seu incompliment
habilita l’òrgan competent per ordenar
l’execució forçosa de la suspensió.

4.-L’article 116 del Decret 64/2014, de 13
de maig, estableix que la resolució
d’iniciació ha de fer saber motivadament
si l’acte de què es tracti és manifestament
il·legalitzable i suspendre les obres que
estiguin en curs d’execució.

5.-Advertir que les mesures a adoptar per
restaurar la realitat física alterada podran
consistir amb l’enderrocament de la
construcció.

5.-La zona on s’han projectat les obres
està qualificada de sòl urbanitzable, clau 2
zona urbana semi intensiva. Per informe
de l’arquitecte municipal de 17 d’abril de
2020 es dedueix que la tanca és
legalitzable. Conforme a l’article 23 de les
Normes Subsidiàries de Planejament per
la legalització de tanques o barreres
definitives cal fer una sol·licitud aportant
una memòria i pressupost.
Per tot això, RESOLC:
1.-Incoar l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística que conjuntament
comprèn el procediment de restauració de
la legalitat urbanística, el procediment
sancionador i el de rescabalament si
s’escau.
2.-Nomenar instructor de l’expedient al Sr.
Alain Anglès Pérez, regidor d’urbanisme.
3.-Concedir un termini de 15 dies
d’audiència als interessats comptats des
de la notificació perquè presentin
al·legacions.
4.-Ordenar la suspensió immediata de
possibles obres de construcció de tanca
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3-Decret d’Alcaldia 23/2020, de 24 d’abril.
Sol·licitat per Josep Maria Clota Arqué,
DNI 40.830.756-Y, amb domicili a Ctra de
Tarragona,39 Vinaixa Lleida( CP 25440),
els drets sobre uns nínxols del cementiri
municipal.
Vista l’Ordenança Municipal de cementiris
aprovada en sessió plenària del dia 22 de
desembre de 2014, publicada al BOP de
Lleida núm. 31 de 16 de febrer de 2015.
Vista l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa del cementiri local, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local, aprovada en sessió plenària
del dia 22 de desembre
de 2014 i
publicada al BOP de Lleida, núm. 31 de 16
de febrer de 2015.
Vist l’informe de secretaria de 24 d’abril
de 2020.
Decreto:
1.-Atorgar a Josep Maria Clota Arqué, la
concessió del nínxol número 104 A-B
termini de 25 anys a comptar des de
l’expedició del títol.
2.-Liquidar la taxa de 780 euros.
3.-Que per secretaria es doni d’alta el nou
titular en el padró de conservació del
cementiri municipal.

4-Decret d’Alcaldia 24/2020, de 28 d’abril
Als efectes de contractar l'adjudicació dels
serveis del manteniment de la zona
poliesportiva i piscines i gestió del bar per
la temporada d’estiu 2020 i en virtut de
les facultats atorgades pel Text refós de la
Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Decreto:
1.-Aprovar el Plec de clàusules que han de
regir l’esmentada contractació segons
redactat que s’adjunta en annex.

facultats atorgades pel Text refós de la
Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Decreto:
1.-Aprovar el Plec de clàusules que han de
regir l’esmentada contractació segons
redactat que s’adjunta en annex.
2.-Nomenar com a membres de la Mesa
de Contractació de l’obra esmentada els
següents:
-president: Felip Carré Carré.
-primer vocal: Xavier Zaragoza Montpel,
arquitecte municipal.

2.-Nomenar com a membres de la Mesa
de Contractació de l’obra esmentada els
següents:

-segon vocal:Josep Sans Solsona, secretar
interventor

-president: Felip Carré Carré.

-secretaria:
Elisabet
administrativa.

-primer vocal: Xavier Zaragoza Montpel,
arquitecte municipal.

3.-Convocar la licitació de l’adjudicació.

-segon vocal:Josep Sans Solsona, secretar
interventor
-secretaria:
Elisabet
administrativa.

Arbat

Molas,

4.-Donar publicitat al present decret i plec
de clàusules.

Molas,

3.-Convocar la licitació de l’adjudicació.
4.-Donar publicitat al present decret i plec
de clàusules.

5-Decret d’Alcaldia 25/2020, de 28 d’abril
Als efectes de contractar l'adjudicació del
manteniment dels vasos de les piscines,
zones adjacents i control de l’aigua
temporada d’estiu 2020 i en virtut de les
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Arbat

6-Decret d’Alcaldia 26/2020, de 7 de
maig.
Vist el Decret d’Alcaldia 33/2019, de 4 de
novembre pel qual es nomenava, entre
altres acords, al Sr. Xavier Zaragoza
Montpel, arquitecte municipal, facultatiu
director de l’obra Reformes vàries del
Casal Vinaixenc
Vist el Decret d’Alcaldia 3/2020, de 21 de
gener pel qual es nomenava, entre altres
acords, al Sr. Xavier Zaragoza Montpel,
arquitecte municipal, facultatiu director de

l’obra Dinamització zona turística de
Vinaixa. Millora de la zona d’aparcament
d’autocaravanes i zona d’esbarjo.
Vist el Decret d’Alcaldia 4/2020, de 23 de
gener pel qual es nomenava, entre altres
acords, al Sr. Xavier Zaragoza Montpel,
arquitecte municipal, facultatiu director de
l’obra Impermeabilització del vas de la
piscina gran, canvi de l’enllumenat per
leds i adequació de platges.
Atès l’acord de ple de 15 de gener de
2020, pel qual es nomenava, entre altres
acords, al Sr. Xavier Zaragoza Montpel,
arquitecte municipal, facultatiu director de
l’obra Arranjament de zones i serveis
malmesos per la riuada del 22/10/2019.
Atès que l’arquitecte municipal en les
obres municipals realitza funcions de
facultatiu director de l’obra i també de
coordinador de seguretat, aspecte aquest
que va ser omès per errada.
Decreto:
1.-Esmenar els anteriors decrets d’alcaldia
en el sentit que allí on diu “facultatiu
director de l’obra” ha de dir “facultatiu
director de l’obra i coordinador de
seguretat”.
2.-Nomenar al Sr. Xavier Zaragoza
Montpel,
arquitecte
municipal,
coordinador de seguretat de l’obra
Arranjament de zones i serveis malmesos
per la riuada del 22/10/2019.
3.-Donar compte al Ple en la primera
sessió que es celebri

Vista la proposta de Plec de Clàusules
administratives particulars confeccionada
per secretaria.
Atesa la competència que m’atorga la DA
segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
DECRETO:
PrimerAprovar
l’expedient
de
contractació de la concessió del servei del
Bar Sol de la Ctra de Lleida, núm.31 de
Vinaixa
Segon- Aprovar el plec de clàusules
administratives particulars, transcrites en
annex, que ha de regir la contractació.
Tercer- Aprovar la licitació del contracte
pel procediment obert de l’article 159 de
LCSP i sotmetre a informació pública el
plec de clàusules i la convocatòria de
licitació de contractació de l’obra
mitjançant anunci al perfil del contractant.
Quart-Nomenar com a membres de la
Mesa de Contractació els següents:
-president: Josep Maria Tarragó Clivillé.
-primer vocal: Xavier Zaragoza Montpel,
arquitecte municipal.
-segon vocal:Josep Sans Solsona, secretar
interventor
-secretaria:
Elisabet
administrativa.

Arbat

Molas,

7-Decret d’Alcaldia 27/2020, d’11 de maig
8-Decret d’Alcaldia 28/2020, d’11 de maig
Vist l’informe de secretaria d’11 de maig
de 2020.
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Confeccionats per secretaria els padrons
fiscals relatius al segon trimestre de la
taxa de subministrament d’aigua, tercer
trimestre de la taxa de clavegueram i taxa
anual de manteniment del cementiri, tots
de l’exercici 2020.

El Text refós de la Llei d’hisendes locals
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment
per
a
l’aprovació
i
modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.

DECRETO:
Primer.- Aprovar
esmentats.

els

padrons

fiscals

Segon.- Exposar-ho a disposició dels
interessats pel termini d’un mes,
mitjançant la publicació de l’edicte al BOP
i a la Secretaria de l’Ajuntament.
Tercer.- Atès el que disposen els articles
102.3 de la Llei General Tributaria i
l’article 14.2.C) del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de les Hisendes
Locals, notificar-ho col·lectivament.

4-RELACIÓ DE FACTURES.
Es dona compte als membre del Ple,
mitjançant mostra durant el Ple de còpies
impreses en paper, de la relació de
factures
que
s’han
registrat
a
l’Ajuntament. En concret, des del registre
de factura 137 fins la 254.

5-MODIFICACIÓ TAXA PISCINES.
Per Resolució de l’Alcaldia de 15 de maig
de 2020 es va acordar iniciar l’expedient
de modificació de les ordenances fiscals
vigents de la taxa per la prestació de
serveis a la piscina municipal.
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Els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.

En particular, l’article 16.1 del text refós
de la Llei d’hisendes locals aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març estableix que
les ordenances fiscals contindran com a
mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.

Vist
l’esborrany
del
projecte
de
modificació de les ordenances fiscals de
l’impost.

Vist l’informe d’impacte de l’ordenança.

Jordi Sarlé considera que degut a la
situació generada pel Covid-19 poder no
calia fer cap modificació de taxes de les
piscines doncs ja es veurà si es podran
utilitzar massa.

Per tot això, el Ple, amb el vot favorable
dels quatre membres de Compromís amb
Vinaixa-Acord Municipal i les abstencions
del dos membres presents de Junts per
Vinaixa, el que suposa majoria absoluta,
ACORDA:

Primer.- Aprovar provisionalment per a
l’exercici de
2020
i següents la
modificació
de
l’Ordenança
fiscal
reguladora de la taxa per la prestació de
serveis a la piscina municipal.
El text de l’article/es de l’Ordenança que
es modifica es:

“...........

a) per les famílies nombroses i
assimilades: bonificació del 30% de
l’import dels abonaments.
b) per les persones amb mobilitat reduïda
fins el 66%:30% de bonificació.
c) per domiciliació bancària del pagament
abans del 24 de juny:15% de bonificació
(noves domiciliacions i sols per la primera
temporada).

Per poder gaudir de la bonificació dels
apartats a) i b) els interessats o els seus
representants hauran de sol·licitar-la amb
aportació de document acreditatiu de la
mobilitat reduïda o de reconeixement de
família nombrosa emès per l’òrgan
competent.

Article 5. Beneficis fiscals.
Article 6. Quota tributària
Estan exempts del pagament de la taxa
per la prestació de serveis de piscines
municipals els discapacitats veïns o
residents al municipi amb grau igual o
superior al 66 per cent.
Per poder gaudir d’aquesta exempció els
interessats o els seus representants
hauran de sol·licitar-la amb aportació de
document acreditatiu del grau de
discapacitat emès per l’òrgan competent.

S’estableixen les següents bonificacions
pels abonaments de temporada:

La quantia de la taxa es determinarà
aplicant les tarifes següents:

Entrada individual per dia:
-de 4 a 10 anys...... 3 euros
-d’11 a 64 anys...... 4 euros
- 65 o més anys ... 3 euros.

Entrada individual mig dia(a partir de les
15hores):
-de 4 a 10 anys...... 2,50 euros
-d’11 a 64 anys...... 3 euros
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- 65 o més anys ... 2,50 euros.

i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província el text íntegre de les
modificacions efectuades.

Abonament mensual:
-de 4 a 10 anys...... 15 euros
-d’11 a 64 anys...... 25 euros
- 65 o més anys ... 15 euros.

6-ESTABLIMENT
DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L’OBRA PAVIMENTACIÓ ACCESSOS
DES DE LA N240
ANTECEDENTS

Abonament temporada:
-de 4 a 10 anys...... 25 euros
-d’11 a 64 anys...... 40 euros
- 65 o més anys ... 25 euros.
........................
....”

Segon.- Exposar al públic en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de
les ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes
previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que creguin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense que
s’hagin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats
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Els projectes van ser aprovats en sessió
del 18 de desembre de 2019 i publicat
l’acord al BOP de Lleida, núm.1 de 2 de
gener de 2020 i al tauler edictal electrònic
en data 2 de gener de 2020. Finalitzat el
termini d’exposició no es va presentar cap
al·legació o observació.
Per Resolució d’Alcaldia de 14 de maig de
2020 es va resoldre iniciar l’expedient de
contribucions especials i demanar els
informes corresponents.
Els serveis tècnics municipals i el secretari
interventor han emès els corresponents
informes tècnic i jurídic, que consten en
l’expedient.
El cost total de realització de l’obra és de
215.194,70 euros, dels quals 91.649,75
euros estan subvencionats. Correspon
amb fons propis de l’Ajuntament
123.544,95 euros i d’aquests es poden
liquidar màxim per contribucions especials
111.190,45 euros.
Es vol establir per contribucions especials
el 40% del cost suportat per l’ajuntament,
es a dir, 49.417,98 euros.
FONAMENTS DE DRET

1. D’acord amb el que disposen els
articles 28 i 58 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, l’Ajuntament pot establir i
exigir contribucions especials per realitzar
obres municipals, sempre que es
produeixi un benefici o augment de valor
en els béns dels particulars i sempre que
les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir
els fins que li són atribuïts. L’obra
esmentada té aquesta consideració
perquè s’inclou en una de les enumerades
en l’article 29 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
2. D’acord amb l’article 15.1 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,
correspon a les entitats locals acordar la
imposició i ordenació dels seus tributs.
Concretament, pel que fa a les
contribucions especials, l’art. 34.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals preveu que l’exacció de les
contribucions especials requerirà l’adopció
prèvia de l’acord d’imposició i ordenació
en cada cas concret.
3. La base imposable serà de 49.417,98
euros corresponents al 40% del cost que
l’Ajuntament suporta per realitzar aquesta
obra, que no supera el límit del 90%
exigit per la llei.
Per a la realització del càlcul cal tenir
present que s’ha valorat el cost d’execució
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per contracta i cost de confecció de
projectes i de direcció d’obra.

Vist l’anterior els membres del Ple amb el
vot favorable dels sis membres presents
dels set legalment el componen, el que
representa majoria absoluta ACORDA:

1. Imposar les contribucions especials
com a conseqüència de l’execució de
l’obra Arranjament dels accessos al
municipi des de la N-240 l’establiment i
exigència de les quals es legitima per
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de
valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
2. Ordenar simultàniament
concret d’acord amb les
determinacions:

el tribut
següents

2.1. Per al càlcul de les contribucions
especials es considera un cost de l’obra de
215.194,70 , dels quals 91.649,75 euros
estan subvencionats. Correspon amb fons
propis de l’Ajuntament 123.544,95 euros i
d’aquests es poden liquidar màxim per
contribucions especials 111.190,45 euros.
2.2. Es fixa la quantitat que s’han de
repartir els beneficiaris en 49.417,98
euros, corresponents al 40% del cost
suportat. Aquesta quantitat té el caràcter
de mera previsió, ja que, finalitzada
l’obra, si el cost real és més alt o més baix
que el previst, s’ha de prendre aquest cost
a efectes del càlcul de les quotes, s’han
d’assenyalar els subjectes passius i s’han
de girar les liquidacions que siguin
necessàries.

2.3. S’aplica com a mòduls de repartiment
de la base imposable la superfície del
solar,
superfície
construïda,
valor
cadastral i metres lineals de façana.

3. Aprovar la relació de subjectes passius i
les quotes singulars que resulten d’aplicar
a la quantitat que es reparteixen els
beneficiaris el
valor
dels
mòduls
aplicables, segons consta en el document
annex.
4. Exposar l’expedient a informació
pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant
trenta dies hàbils, durant els quals les
persones interessades poden examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que creguin oportunes. Durant aquest
període d’exposició pública, els propietaris
o titulars afectats poden constituir-se en
associació administrativa de contribuents.
5. Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial
esdevé definitiu i es publicarà en el BOP.
Si hi ha reclamacions, les haurà de
resoldre el Ple de la corporació per
majoria
absoluta
abans
d’aprovar
definitivament la imposició i ordenació de
les contribucions especials.
6. Aprovada definitivament la imposició i
ordenació de contribucions especials es
notificarà individualment a cada subjecte
passiu les quotes corresponents, si és
conegut i, si no, mitjançant edictes.
7. Recaptar aquestes contribucions
especials en els següents terminis quan
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les obres hagin iniciat i segons l’opció de
cada contribuent:
A) un únic pagament el 31 de novembre
de 2020.
B) dos pagaments al 50%: 31 de
novembre de 2020 i 31 de març de 2021.
C) tres pagaments:31 de novembre de
2020: 30% de la quota. 31 de març de
2021: 30% de la quota. 31 de juny de
2021: 40% de la quota.

7-MOCIÓ
PER
DEMANAR
LA
FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES
FISCALS
AMB
LA
FINALITAT
D’AUGMENTAR
LA
CAPACITAT
PRESSUPOSTÀRIA DEL MÓN LOCAL.

Els ajuntaments, com a institució més
pròxima a la ciutadania, són agents clau
en la gestió i coordinació de les mesures
que se’n deriven d’aquesta emergència
sanitària produïda pel covid19. Des del
primer dia, hem estat al peu del canó, per
cobrir totes les necessitats de la
ciutadania i seguir prestant els serveis
basics. Sempre, en tot moment, al costat
del govern de la Generalitat.
També serem, però, els que patirem de
nou aquesta crisi econòmica d’una forma
més directa per la manca d’autonomia
local, de capacitat de decidir on hem de
destinar més recursos, a causa dels canvis
normatius derivats de la crisi del 2008.
Arran d’aquella crisi, l’Estat Espanyol va
modificar l’article 135 de la Constitució,

posant com a prioritat absoluta el
pagament del deute,per davant de
qualsevol altra necessitat. I d’aquesta
acció se’n deriva la llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), que
limita la capacitat d’actuació dels
ajuntaments.
Si bé les regles fiscals recollides en
aquesta llei podien tenir un cert sentit
quan
els
ajuntaments
presentaven
situacions de desequilibri en els seus
comptes, ho va deixar de tenir en el
moment que van ser capaços de generar
superàvits i en canvi continuaven existint
necessitats urgents per atendre. A partir
del 2015 és el moment en què la gran
majoria d'ajuntaments aconsegueixen
generar
superàvits
que
s’acaben
convertint en estructurals, ja que en gran
part s'expliquen per majors ingressos
tributaris
vinculats
a
procediments
cadastrals, poc sensibles al cicle
econòmic.
D'acord
amb
l'actual
normativa
d'estabilitat pressupostària, quan un
ajuntament liquida el seu pressupost en
situació de superàvit es veu obligat a
destinar la major part a reduir el nivell
d'endeutament, segons estableix l'article
32 -Destinació del superàvit pressupostaride la LOEPSF. Tan sols una petita part
queda disponible per a executar
inversions financerament sostenibles,
d'acord amb el que disposa la disposició
addicional sisena -Regles especials per a
la distribució del superàvit pressupostari-.
L'import restant s'acumula en el romanent
de tresoreria, sent a la pràctica impossible
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la seva reinversió ja que això suposaria el
incompliment de la regla de la despesa.
Si bé aquesta regla de despesa es va
crear
amb
l’objectiu
que
les
administracions generessin estalvi durant
les èpoques de creixement, el cert és que
ha
impossibilitat,
per
exemple,
incrementar el pressupost dels serveis
socials quan la recuperació econòmica
encara no havia arribat al conjunt de les
famílies.
Per tots aquests motius, cal una
modificació de la llei Orgànica 2/2012
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera,
per
permetre
que
els
ajuntaments puguin disposar lliurement
dels seus estalvis i també que se’ls
permeti generar dèficit en exercicis
pressupostaris en què s'hagin donat
situacions extraordinàries, com és el cas
d’aquesta emergència sanitària, però
també per poder donar resposta a altres
situacions d’urgència com una catàstrofe
natural.
És més necessari que mai reorientar la
política d'austeritat recollida en l'actual
Llei d’Estabilitat pressupostària, més
encara davant l'anunci de la Comissió
Europea
d'activar
la
clàusula
de
salvaguarda, que en la pràctica suposa la
congelació de les regles fiscals amb
l'objectiu
d'incrementar
la
despesa
pública. Aquesta decisió ha de tenir la
corresponent transposició a la normativa
estatal, evitant que es converteixi
simplement en un major marge de dèficit
a distribuir per l'Estat i subjecte a les
actuals directrius pressupostàries. L’actual

normativa és excessivament rígida per
donar resposta a un nou escenari de
recessió econòmica, particularment en el
cas de la seva aplicació a l'administració
local.
La mesura recollida al decret 8/2020 que
permet destinar a despesa social un 20%
del superàvit 2019, amb un màxim de 300
milions d’euros per al conjunt de municipis
de tot l’Estat, resulta clarament insuficient
si considerem que només l’any 2019 els
ajuntaments van obtenir un superàvit
total de 4.000 milions d’euros, i que els
estalvis acumulats en forma de romanents
disponibles ascendeixen a uns 17.000
milions d’euros, segons dades del propi
Ministeri d’Hisenda.

Per tots els motius exposats anteriorment,
els membres del Ple amb el vot favorable
del sis membres presents dels set que
legalment el componen, el que representa
majoria absoluta ACORDA
PRIMER.- Demanar, al Congrés dels
Diputats i al Senat, la modificació urgent
de la llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera
per permetre que els ajuntaments puguin
generar dèficit en exercicis pressupostaris
en
què
s'hagin
donat
situacions
extraordinàries
SEGON.- Fer efectiva l’eliminació de la
regla de limitació de la despesa per als
ajuntaments que presentin una situació
de superàvit o equilibri pressupostari i un
nivell d’endeutament inferior al 110%
sobre els ingressos corrents.
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TERCER.- Realitzar les modificacions
necessàries de la llei 2/2012 per tal que
els ajuntaments que presentin una
situació
de
superàvit
o
equilibri
pressupostari puguin disposar de tots els
seus romanents sense condicions, i no
s'hagin de destinar els superàvitsa reduir
deute.
QUART.- Que durant els anys 2020 i 2021
se suspengui l’aplicació de tots els plans
econòmic-financers vigents i s’eximeixi de
l’aprovació de noves mesures correctives
derivades de l’incompliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, regla de la
despesa
i
sostenibilitat
financera,
recollides als articles 21 i 22 de la
LOEPSF, així com
de les mesures
coercitives recollides als articles 25 i 26 de
la mateixa llei.
CINQUÈ.- Mentre no es materialitzin els
canvis estructurals necessaris al nostre
país per bastir també la pròpia legislació
al món local, que es treballi una reforma
d’urgència de la Llei d’Hisendes Locals,
conjuntament
amb
les
entitats
municipalistes, per tal que en l’elaboració
de les ordenances fiscals 2021 els
ajuntaments disposin de major autonomia
a l’hora de dissenyar l’estructura dels seus
impostos i puguin establir noves
bonificacions vinculades a la capacitat
econòmica i als reptes de transició
ecològica.
SISÈ.- Traslladar aquests acords a la Mesa
del Congrés dels Diputats, i a la Mesa del
Senat, i a les entitats municipalistes.

8-MOCIÓ
DE
SUPORT
AL
RECONEIXEMENT DE LA CONCA DE
LA FEMOSA.
Es fa lectura de la següent proposta de
moció:
“............
Proposta elaborada per ADPN La
Banqueta, Ateneu Popular Garriguenc,
Centre d’Estudis de les Garrigues i Centre
Excursionista Borges – Garrigues.
Exposició de motius:
La Femosa té el seu origen en les serres
de l’Urgell i la Conca de Barberà i hi
podem distingir bàsicament dos cursos
principals: el Brugosa o Fondo Major, que
neix a la partida dels Pardamunts, a
l’extrem sud de Vinaixa, i el fondo del
Trull - Rinet que neix a la serra del Tallat
(a Vallbona de les Monges). Ambdós
s’uneixen al terme municipal de les Borges
Blanques, aigües avall de la Font Vella, on
el curs fluvial ja conegut com la Femosa
segueix el seu curs passant per Juneda,
creuant les poblacions de Puigverd de
Lleida i Artesa de Lleida, ja al Segrià, per
acabar desembocant al Segre entre Lleida
i Albatàrrec.
Després dels aiguats i el desbordament
d’aquest curs a octubre de 2019 i gener
de 2020 i dels danys que va ocasionar; la
Femosa està més present que mai. És
moment de valorar el que ha passat i
treure’n conclusions; i alhora, fer efectives
les següents actuacions, que considerem
necessàries per fer front de forma
integrada a futures avingudes i per
aconseguir la millora ambiental d’aquest
riu (actualment mal anomenat Torrent).
Manifestem:
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Atenent, a criteris tècnics i científics,
sempre en benefici de tots els actors
socials i econòmics locals implicats i
prioritzant el bé comú, instem les
administracions
locals,
comarcals,
provincials, autonòmiques i estatals a:
1.- Obtenir la consideració de riu o rierol,
a diferència dels torrents, la Femosa porta
aigua durant tot l’any. La longitud del curs
fluvial és de 54 km i la superfície de conca
de 34.270 hectàrees, i compta amb més
de 32 afluents subsidiaris i vint-i-sis
molins fariners documentats.
2.- Conservació de la vegetació de ribera
existent, al llarg d’aquest curs trobem de
forma esporàdica vegetació de ribera que
caldria conservar. Tal com argumenta
l’Agència Catalana de l’Aigua i altres
experts, contribueix a esmorteir l’impacte
de les crescudes i a absorbir inundacions i
a millorar la qualitat de l’aigua (com a
filtre natural que fixa sediments i capta
nutrients,
matèria
orgànica
i
contaminants).
3.- Eliminació progressiva de la canya dels
marges així com altres espècies invasores,
substituint-les per espècies vegetals
autòctones. Això permetria crear les
condicions adequades per afavorir la
biodiversitat i la connectivitat ecològica.
4.- Retornar a cel obert aquells trams que
s'han soterrat tan de la Femosa com dels
seus afluents.
5.- Eixamplament de la llera i recuperació
dels metres més propers a la llera de la
Femosa com a única mesura eficaç a mig i
llarg termini per fer front als cabals de les
futures
crescudes
importants,
potencialment perilloses pels béns i
persones. Cal prioritzar l’actuació en

aquells trams que actualment compten
amb un marcat estrenyiment per afavorir
activitats agrícoles, industrials i lúdiques
que han estat situades en zones
inundables dins dels períodes de retorn de
50/100 anys.
6.- Replantejament d’algunes llicències
atorgades situades a pocs metres de la
llera.
7.- Realitzar estudis hidrològics i avaluar
les
canalitzacions,
terraplens
perpendiculars al curs del riu i rescloses
que puguin dificultar el pas de l’aigua, en
cas que es repeteixen aiguats com els
dels darrers mesos.
8.- Retirada de peces de formigó de la
llera i la mitigació de l’impacte visual
d’alguns elements situats a la pròpia
Femosa.
9.- Promocionar la Femosa a través de
plafons informatius i rutes que donin a
conèixer el seu curs fluvial; així com la
seva importància al llarg de la historia per
l’assentament de poblats des de la
prehistòria i la multitud de molins fariners
que existien al seu curs.
Instem a totes les administracions
implicades a no prendre decisions i
actuacions precipitades sense el consens
entre tots els actors, i que siguin
contràries als punts anteriors. Aquests
punts són prioritaris i imprescindibles per
a una correcta gestió del territori que
pugui fer front i preveure nous episodis.
Ja n’hi ha prou de viure-hi d’esquena, de
posar-hi traves constants i de no voler
entendre la seva funció com a canalització
d’un curs fluvial important. Tot i la seva
reduïda activitat en condicions normals,
de vegades ens recorda amb fúria la seva
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autèntica missió. I només coneixent-la
com es mereix, serem capaços de
conviure-hi de la millora manera possible.
.........”
L’Alcalde comenta que la proposta de
moció es pot aprovar parcialment doncs
els punts 1,4 i 5 no són convenients als
interessos de l’Ajuntament.
Jordi Sarlé proposa que la moció sigui
negociada i redactada per a que pugui ser
acordada en la seva totalitat i no
parcialment com es vol fer ara i que el
punt 6 també serà complicat de complir.
Alcalde comenta que ja ha parlat amb
impulsors d’això i que aquestos han
manifestat que aprovéssim la moció pels
punts que consideréssim correctes.
També comenta, Jordi Sarlé, que s’hauria
de treballar la proposta per incorporar les
particularitats del municipi de Vinaixa,
comentari que és secundat pels membres
del Govern.
L’Alcalde considera que es pot aprovar la
proposta esmenant el punts anteriors.
Sotmesa a votació la moció, el Ple, amb el
vot favorable dels quatre membres de
Compromís amb Vinaixa-Acord Municipal i
les abstencions del dos membres presents
de Junts per Vinaixa, el que suposa
majoria absoluta, ACORDA:
1.-Aprovar parcialment la moció de suport
al reconeixement de la Conca de la
Femosa.
2.-No assumir els punts 1,4 i 5 de la
proposta per ser contraris als interessos
del municipi de Vinaixa.
3.-Instar a les entitats que han
confeccionat la moció a elaborar un
document de proposta que incorpori les
particularitats de cada municipi.

9- MESURES ECONÒMIQUES SOBRE
COVID-19.
Atenent que la pandèmia del Covid-19 ha
impossibilitat la realització de les festes
municipals programades durant els mesos
en que s’ha decretat l’estat d’alarma.
Atenent que pels mateixos motius ha
hagut de tancar el bar municipal Bar Sol.
Els membres del Ple amb el vot favorable
dels sis membres presents dels set que
legalment el component acorda:
1.-No liquidar l’aportació veïnal a les
despeses de les festes.
2.-No exigir als gestors del Bar Sol el preu
de l’arrendament dels mesos en que el
bar ha estat tancat i rebaixar el preu
d’arrendament en un 80% quan es
permeti l’obertura i mentre aquesta sigui
parcial (servei de terrassa).

10EXEMPCIÓ
SOBRE
LES
LLICÈNCIES
D’OBRES
DELS
HORTS(MURS, POUS I ALTRES
MALMESOS PER LA RIUADA)
S’exposa per l’Alcalde que s’ha arribar a
un acord amb l’arquitecte municipal per
que emeti un únic informe tècnic relatiu a
la reconstrucció dels murs de pedra, pous
i altres malmesos de pedra seca dels
horts. Això facilitarà que l’Ajuntament
acordi, si s’escau, la no aplicació de la
taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost de construccions per les obres de
reconstrucció. A aquest informe s’hi
hauran de sotmetre totes les llicències
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atorgades per la reconstrucció dels murs,
pous i altres malmesos de la riuada i en
essència l’informe establirà que les
reconstruccions seran de pedra seca i
hauran de respectar l’estat inicial de les
construccions d’abans de la riuada. En cap
cas es permetrà millores.
Els interessats hauran de demanar
llicència. La vigència del no requeriment
de tributs s’establiria des l’aprovació, si
s’escau, del present acord fins el 21 de
juliol de 2021.
Els membres del Ple amb el vot favorable
dels sis membres presents dels set que
legalment el component acorden no
aplicar la taxa de llicències urbanístiques
ni l’impost de construccions per la
reconstrucció dels murs, els pous i altres
malmesos per la riuada dels horts, amb
les següents condicions:
-requerirà que els interessats demanin
llicència per reconstrucció dels elements
malmesos per la riuada entre el 21 de
maig de 2020 i el 21 de juliol de 2021.
-la reconstrucció serà de pedra seca i per
refer construccions al seu estat inicial
d’abans de la riuada. No es permetran
millores.

11-INFORMES DE
D'AGRICULTURA.

LA

REGIDORIA

El 1r Tinent d’Alcalde Felip Carré dona
compte del següent:
Arranjament de camins, ens trobem en la
recta final de la reparació amb a saorra
amb motonivelladora i rodet compactat.

Es passarà total de quilòmetres al
finalitzar.
S’està parlant amb l’Ajuntament de l’Albi
per acabar e lcamín del Plans del qual es
ja es va fer un bocí.
En relació als abocaments incontrolats
s’han trobat dos abocaments que ja estan
denunciats als rurals i procedirem a la
seva retirada.
Es dona compte del panell d’abelles de la
granja Camprubí. Es va parlar amb els
propietaris i van fer les actuacions
necessàries per solventar el problema ja
que era un perill.
En relació al vedat degut als danys en els
conreus de cereals s’ha demanat un
permís especial per abatre porcs senglars.
També s’ha demanat les anelles dels
cabirols que esperem tenir-les en breu.
També s’està en contacte amb un pastor
per estudiar la possibilitat de tenir un
ramat pasturant els boscos i finques
abandonades i així prevenir incendis.

12-INFORMES
D'OBRES.

DE

LA

REGIDORIA

El 2n Tinent d’Alcale dona compte del
següent:
Obres i Serveis
1-Arranjament de zones i serveis
malmesos per la riuada del 22 d’octubre
de 2019:camí Trilla i plaça dels Arbres.
L’empresa adjudicatària ARTIFEX va
iniciar les obres el dia 4 de maig amb
l’acta de replanteig i segons planificació
prevista. Seguiment de l’obra al tram 4
sota la variant N-240 de 40 metres de
longitud: s’inicien les cales de localització
dels extrems del col·lector existent en un
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costat i a l’altre del pas. Seguiment al
tram 3 entre el pou de Sant Miquel fins el
consultori de 240 metres: neteja de tota
la superfície del camí, amb destria de
pedres per posterior reutilització. Cales de
localització de les canonades existents
amb control de les aigües d’escorrentia
superficials i punts d’entroncament amb el
nou col·lector. Excavació i muntatge de
170 metres lineals de col·lector inclòs la
connexió de les principals escomeses
detectades en aquest tram.
També de les dificultats que s’han trobat
a l’inici de l’obra degut principalment a la
presència
d’aigües
subterrànies
i
freàtiques. S’ha optat per utilitzar de
manta geotèxtil i graves per poder facilitar
l’obra d’excavació i muntatge.
A la plaça dels Arbres s’ha desmuntat els
jocs infantils existents.
2-Piscina i zona esportiva.L’empresa
NIXIN ha iniciat les obres previstes de
impermeabilització del vas de la piscina
gran, canvi de lluminàries i adequació de
les platges segons la memòria tècnica
valorada.L’obra executada a data d’avui
ha consistit en la neteja general i
retiradade llots dels vas principal,
desmuntage de lluminàries existents,
enderrocament de pòdiums, arrancada de
pesés de la vora, substitució i col·locació
de rajoles, etc. Per la propera setmana es
realitzarà la part corresponent a la
impermeabilització amb poliuretà del vas
principal i quedarà pendent la nova
coronació amb pedra i arranjament de la
zona de platges.
Es dona per finalitzada la part
corresponent a la substitució i reparació

de tot el sistema hidràulic i depuració de
la piscina(bombes, filtres, analitzadors,
cloració, etc).

Millores de la instal·lació elèctrica del
quadre d’endolls i il·luminació de
l’escenari, equip de so.

3-Millora de la zona d’aparcament
d’autocaravanes i zona pícnic.
L’empresa Obres Febial,SL començarà les
obres
relacionades
amb
la
zona
d’aparcaments d’autocaravanes descrites
en l’estudi tècnic que consistiran
bàsicament en :
-moviment de terres.
-repassos del sòl on es fa la implantació.
-millores de la instal·lació de fontaneria.
-millores de la instal·lació elèctrica amb
enllumenat i preses de corrent.
-enllumenat públic.
-instal·lació de la zona d’abocaments
d’aigües brutes.
-refer de les zones d’esbarjo que estiguin
malmeses.
-senyalització.
El proper divendres es procedirà a
eliminar els toscons de les soques dels
pins de la zona del pícnic i zona
d’estacionament i posteriorment es
plantaran els arbres.

5-Agència Catalana de l’Aigua.
Aquesta setmana, Catalana Forestal,
empresa col·laboradora de l’Agència
Catalana de l’Aigua, ha iniciat les obres de
neteja i retirada de restes vegetals,
condicionament de les lleres i recuperació
dels traçats originals de les aigües
superficials.
Les obres s’han iniciat al peu del pantà,
amb el reforçament de la presa i
reconstrucció del sobreeixidor i desguàs. A
data d’avui el grau d’avanç és de 300
metres. Aquesta actuació consta de dos
trams principals:tram 1 del pantà a
l’empresa Pedres Magami, i tram 2 del
pou de sant Miquel o xops a Sant Bonifaci.

4-Casal Vinaixenc.
Pràcticament es dona per finalitzades les
obres de les millores del Casal un cop
solucionat el problema de les humitats
detectades
provinents
dels
edificis
adjacents.
Tanmateix comentar, que tal i com teníem
previst, s’ha portat a terme les
modificacions
necessàries
a
nivell
d’instal·lació elèctrica, per poder tramitar
la legalització corresponent.
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6-Altres actuacions.
Revisió del sistema de megafonia pública i
reubicació d’altaveus.
Substitució de teules a la coberta de la
piscina.
Reparació de fuita d’aigua carrer Sant
Bonifaci.
Reposició de paviment al carrer Calvari.
Converses amb els propietaris de les
granges Camprubí per que el propietari
arregli o rehabiliti l’indret per algun ús.

13-INFORMES DE LA REGIDORIA DE
FESTES I EDUCACIÓ.
La regidora Jèssica dona compte del
següent.
Festa de carnestoltes del dia 7 de març de
2020 on van participar 114 persones al

sopar. Despeses de cercavila i animació
amb Xaxi Piruli 1.502,50 euros. Sopar
popular 440 euros. Premis 200 euros,
discomòbil 400 euros. Total despeses
2.542,50 euros. Ingressos de 912 euros
del sopar popular. Diferència negativa de
1.630,50 euros.
Festes confinades: per tal de celebrar les
següents festes que hem viscut en ple
confinament a causa del Covid-19, la
Comissió de festes ha anat organitzant
uns concursos per tal de poder celebrarho des de casa malgrat la situació
viscuda.
-Sant Jordi confinat: per tal de celebrar
Sant Jordi es van organitzar uns
concursos
via
xarxes
socials
de
l’Ajuntament de Vinaixa:un concurs
infantil i un concurs d’adults. Els quatre
premis han estat llibres amb un cost total
de 51,40 euros. Així mateix, també es va
animar a tothom a decorar els balcons
amb la senyera, la bandera de Vinaixa i
roses i llibres de sant Jordi.
-Festa major de Primavera confinada:en
aquest cas es va posar música pels
altaveus del poble on van sonar balls i
música infantil. El concurs que es va
proposar en aquest cas va ser ballar,
gravar-se i etiquetar l’ajuntament. Hi va
haver un premi i aquest va ser un vermut
de la Cooperativa. El cost ha estat de 15
euros aprox.
-Sant Bonifaci confinat: concurs via xarxes
socials de fer una paella i també de recitar
els goig. Els cinc premis han estat cinc
vermuts de la Cooperativa de Vinaixa amb
un valor de 15 euros aprox. per vermut.
Total 75 euros.
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-Garrigues en flor 2020:l’edició d’enguany
és confinada també i aquí a Vinaixa
s’estan plantant plantes a les jardineres
del poble i se’n regalarà una per cada
casa i pròximament és farà un concurs de
fotografia de les flors.
Educació: tant l’escola com la llar d’infants
s’han anat desinfectant i queden a punt
per si s’han de reobrir a la fase 2.

14-INFORMES D'ALCALDIA.
L’Alcalde dona compte del següent:
Les subvencions demanades al Pla de
salut (19.639 euros) i Pla especial de
cooperació municipal (13.696.86 euros)
de la Diputació de Lleida.
Sobres les mesures socials pel Covid-19:
-hem assistit a varies famílies amb
l’assistenta social per ajudar a través de
targes creu roja, menjar, subministres,...
-Repartiment de mascaretes FFP22
quirúrgiques a tots els residents.
-Seguiment per part del centre cívic de la
gent en possible vulneració davant del
COVID-19.
-Neteges i desinfeccions setmanals
En relació obres d’ADIF se’n fa el
seguiment. Els particulars ja han pactat
entre ADIF i ells, falta algun que s’ha
notificat i s’ha demanat per e-bando si hi
ha alguna afectació més.
S’ha fet un exercici important de
transparència i igualtat d’oportunitats
traient a concurs el monitoratge del casal
d’estiu, concurs bar sol, control de l’aigua

a les piscines i bar de les piscines. De
moment estan tots oberts a l’espera de
rebre ofertes.
S’està fent tasques de manteniment molt
importants a les piscines i Casal Vinaixenc,
així com les legalitzacions de les
instal·lacions a ambdós llocs. La situació
era molt dolenta.
Conclusions tècnic de turisme:
El tècnic en turisme, l’Adrià, ja ha
finalitzat el seu contracte subvencionat.
Finalització en l’organització de la fira.
Finalització d’elaboració de continguts
culturals per la pàgina web.
Inici de l’aplicació turística de Vinaixa.
S’ha allargat contracte amb la partida
pressupostària ja prevista per acabar
l’aplicació que serà una guia virtual i real
turística i de serveis del municipi.
S’ha contractat una nova solució tècnica
per injecció en saba pel tractament dels
plataners.Es provarà a la plaça, si va bé,
l’any vinent es repetirà.
S’ha programat la retirada de l’altaveu
situat a la façana de casa Tarragó,
catalogada, per posar-lo en una altra
posició. És una reclamació feta fa més d’1
any i mig i que no s’havia donat resposta.

durant aquestes ultimes setmanes. Hi ha
molt bona coordinació entre elles i
l’Ajuntament on, en tot moment, tenien la
situació controlada a l’hora que un
seguiment molt acurat. Crec que es
mereixen un enorme reconeixement.
Escombraries i reciclatge
S’informa que s’ha habilitat punt a
l’Ajuntament de recollida de càpsules de
cafè, flourescents i bombilles, piles i
tòners i cartutxos de tinta.
Vinaixa lidera un estudi amb 8 municipis
més sobre la recollida d’escombraries. Ja
se’ns ha presentat les conclusions inicials
de l’estudi. Durant l’estiu s’explicarà a la
població.
Finalment s’ha decidit cancel·lar la Fira de
l’oli i la pedra i deixar-ho per l’edició del
2021.
S’informa que es vol donar transparència
a l’acció de govern i en properes
convocatòries de plens es farà entrega de
resum dels punts de l’ordre del dia. En
quant a transparència demana que no es
perdi de vista des d’on es parteix.

15-PRECS I PREGUNTES

S’ha coordinat el risc de les abelles en el
carrer Vista Alegre, el propietari ho va
retirar de forma ràpida.

Jordi Sarlé pregunta per l’ordenança de la
integració del captadors d’energia solar al
municipi de Vinaixa i per la moratòria de
llicències i activitats en sòl rústec.

Menció especial de reconeixement de
l’Ajuntament de Vinaixa a la metgessa i
infermera del consultori municipal, per
l’enorme tasca que han fet i estan fent

Respon Alcalde que en relació a
l’ordenança
de
captadors
s’estan
introduint canvis per adaptar-la a les
peculiaritats del municipi de Vinaixa. En
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relació a la moratòria comenta que
l’empresa que confecciona el projecte de
protecció de l’entorn natural aportarà una
proposta pels mesos de juny o juliol.

En relació a un comentari sobre l’execució
de l’obra Reforma del Casal Vinaixenc,
Jordi Sarlé comenta que si no es va
executar no va ser per deixadesa si no per
que es volia coordinar amb altra obra
d’arranjament de l’escenari.
Respon Alcalde que sigui com sigui l’obra
no estava executada i que es referia a
altres reparacions adjacents al Casal
d’Avis en temes de cobertes.

L’Alcalde dona compte que per part de la
regidora afectada s’ha normalitzat una de
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les dos factures anòmales i que entén que
hi ha voluntat de normalitzar properament
l’altra factura.

Un cop examinats els punts de l'ordre del
dia i atès que no es demanen més
paraules per intervenir, el Sr. AlcaldePresident aixeca la sessió i la dóna per
finalitzada, ordenant que s'aixequi acta de
tots els punts debatuts. Per fer-hi constar
i donar fe del que s'hi ha tractat i els
acords presos, estenc, amb la conformitat
de tots els assistents, aquesta acta
transcrita en paper amb l’anagrama de
l’Ajuntament pàgines 625 a 644.

La comissió de festes comunica que degut a la situació actual, aquesta any no es podrà
realitzar les activitats d’estiu com l’any 2019. De totes formes, s’anirà anunciant alguna
activitat que serà d’obligació seguir la normativa, com per exemple, mascareta.

L’Ajuntament informa que ha engegat una borsa d’habitatge per totes aquelles persones
que vulguin llogar o comprar així com vendre o llogar un immoble. A través de la pàgina
web de l’Ajuntament podeu trobar més informació, o als regidors. La finalitat d’aquesta
borsa és tenir actualitzat les ofertes i demandes i, a través de l’Ajuntament, posar en
contacte els interessats. Per poder-se anunciar en un o altre sentit, només és necessari
enviar un correu electrònic amb les dades de l’immoble que s’ofereix o es demana.
Trobareu més informació a la web. S’anima a tothom que estigui interessat a poder-se
anunciar (sempre es mostra de forma anònima).

L’Ajuntament informa que s’està actualitzant els continguts de la pàgina web
www.vinaixa.cat . Podeu trobar ja molts serveis i documents actualitzats i disponibles. Es
demana que qualsevol incidència, millora o proposta que es faci arribar a l’Ajuntament.

L’Ajuntament comunica que ja es pot portar fluorescents, bombetes i càpsules de cafè pel
seu reciclatge. Es recorda que també es pot dipositar les piles. En horari habitual.
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