COMPROMÍS
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa
JULIOL 2020 - Nº13
DL L 1068-2019

CONTINGUT,


Ple ordinari del 22 de juliol del 2020

PLE ORDINARI 22-07-2020
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

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- Festes locals per 2021.

Josep Sans Solsona, secretari

6- Adjudicació
connexió

La regidora Sra. Sílvia Arnau Villate no
ha assistit al ple.

obra
de

la

Canonada

de

captació

del

manantial a Vinaixa.
7- Modificació

acord

sobre

contribucions especials de l’obra
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.

Arranjament

dels

accessos

al

municipi des de la N-240.
8- Aprovació
l’obra

de

certificacions

Arranjament

de

zones

de
i

serveis malmesos per la riuada del

22 d’octubre de 2019:camí Trilla i
plaça dels Arbres.
9- Aprovació

de

pròrroga

per

l’execució de l’obra Arranjament de
zones i serveis malmesos per la
riuada

del

22

d’octubre

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS
PRÈVIES URBANÍSTIQUES.
1-Llicència 25/2020 a favor de la
Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues
per substitució parcial del tub de l’aigua
potable a la zona del camí Trilla.

de

2019:camí Trilla i plaça dels Arbres.
10- Adjudicació

lloc

de

treball

de

tècnica en educació infantil de la
llar d’infants de Vinaixa.
11- Moció en suport de les energies
renovables i per la implantació de
criteris

d’integració

protecció

agrícola

paisatgística,
i

d’equilibri

territorial al Decret 16/2019
12- Informes
de
la
Regidoria
d'Agricultura.
13- Informes de la Regidoria d'Obres
14- Informes de la Regidoria de Festes
i Educació.
15- Informes d'Alcaldia
16- Precs i preguntes

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 17 de juny 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 a
la vegada presents en aquell ple.
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3-RESOLUCIONS
D’ALCALDIA.

I

DECRETS

1-Decret d’Alcaldia 34/2020, de 9 de
juliol.
Per Decret d’Alcaldia 27/2020, d’11 de
maig s’aprova el Plec de Clàusules que
havien de regir l’adjudicació del servei de
Bar Sol, ctra de Lleida, núm.31 de Vinaixa.
Vista la proposta de la Mesa de
Contractació, del dia 8 de juliol de 2020,
per a l’adjudicació del servei de Bar Sol,
ctra de Lleida, núm.31 de Vinaixa.
Decreto
Primer.- Adjudicar el contracte servei de
Bar Sol de la Ctra de Lleida, núm.31 a
GCS, DNI 47***** i IH, núm. passaport
053******.
Segon.- El preu de contracte s’estableix
en 500 euros mensuals.
Tercer.- La durada del contracte serà d’un
any des de formalització del contracte
prorrogable en períodes de 2 mesos.
Quart.- Acceptar les millores econòmiques
i millores ambiental i sostenibles i altres
condicions proposades
Cinquè.- Exigir l’establiment de la garantia
de 1000 euros.
Sisè.- Que per secretaria es redacti per a
la seva signatura del corresponent
contracte i, finalment, donar compte al Ple

en la propera sessió ordinària que es
celebri.

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 312 fins la 403.
5- FESTES LOCALS PER 2021.
L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors
indica que de les catorze festes laborals,
dues seran locals, i per Decret de la
Generalitat de Catalunya s’estableix que
les dues festes locals seran fixades per
Ordre de la Consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies a proposta dels
municipis respectius.
L’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat
pel Ple de l’Ajuntament; i les festes locals,
retribuïdes i no recuperables, no poden
escaure’s en diumenge ni en cap dels dies
de festa oficials.
Per tant, el Ple Corporatiu amb el vot
favorable dels sis membres presents del
set que legalment el componen acorda:
- Proposar com a festes locals de Vinaixa
per a l’any 2021, el dia 26 d’abril i el 30
d’agost.
- Comunicar aquest acord al Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.
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6-ADJUDICACIÓ OBRA CANONADA
DE CONNEXIÓ DE LA CAPTACIÓ DEL
MANANTIAL A VINAIXA.
Per Decret d’alcaldia 33/2020, d’11 de
juny es va iniciar el procediment obert
per a contractar l’obra Canonada de
connexió de la captació del manantial a
Vinaixa.
En sessió plenària del dia 17 de juny de
2020 es van aprovar el Plec de clàusules
administratives que havien de regir la
licitació. En sessió de la Mesa de
contractació del dia 15 de juliol de 2020
es va proposar, atenent a la major
puntuació obtinguda, atorgar l’adjudicació
a l’empresa Irriga Water Solutions,SL.
Atenent a la proposta de la Mesa de
contractació.
Vist
que
l’empresa
proposada és la que obté millor puntuació
una vegada aplicats els criteris objectius
de valoració, el Ple de la Corporació amb
el vot favorable dels sis membres presents
dels set que el componen, acorda:
1- Adjudicar el contracte de l’obra
Canonada de connexió de la
captació del manantial a Vinaixa a
l’empresa Irriga Water Solutins,SL
CIF B25323809 per un preu de
142.517,90 euros sense IVA.(IVA
=29.928,76
euros.
Total
172.446,66 euros).
2- Acceptar la totalitat de les millores
proposades per l’empresa en
l’oferta presentada.
3- Requerir, atorgant un termini de 10
hàbils per a la seva aportació, la
constitució de la garantia de
7.125,89 euros i documentació
acreditativa del classificació en el

grup A, subgrup 2 categoria 1,
advertint a l’empresa que en cas de
no
donar
compliment
al
requeriment
dins el termini
decaurà el seu dret i s’adjudicarà
contracte a favor de la següent
empresa millor classificada.
4- Facultar a l’Alcalde per la signatura
del
contracte
i
documents
necessaris per l’atorgament de
l’obra.
5- Publicar al perfil del contractant de
l’Ajuntament el present acord
d’adjudicació i notificar el mateix a
les empreses licitadores.

7-MODIFICACIÓ
ACORD
SOBRE
CONTRIBUCIONS
ESPECIALS
DE
L’OBRA
ARRANJAMENT
DELS
ACCESSOS AL MUNICIPI DES DE LA
N-240.
En sessió plenària del dia 20 de maig de
2020 es va acordar, entre altres, en punt
6 de l’ordre de dia, la imposició i
ordenació de contribucions especials per
l’obra Arranjament dels accessos al
municipi des de la N-240, fase 1. També
s’acordava, en el punt 7 de l’acord, els
terminis de pagament i quotes a satisfer
en cada un d’aquest.
L’acord es pública en el BOP de Lleida
núm.101, a la seu electrònica i al tauler
de l’Ajuntament.
Es manté una reunió amb els afectats, el
quals demanen modificar els terminis de
pagament dels imports de contribucions
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especials en quatre terminis. En concret
es proposa:
1r termini: 20% quota el desembre de
2020.
2n termini: 20% quota el març de 2021.
3r termini: 20% quota el juny de 2021.
4t termini: 40% quota el novembre de
2021.
Transcorregut el termini d’exposició no
s’ha presentat cap altra al·legació o
observació que l’anterior relativa als
terminis i imports a satisfer en cada
termini.
Jordi Sarlé pregunta si els veïns estan
d’acord amb els imports. Alcalde respon
que després de les explicacions es van
mostrar d’acord i sols demanen uns
terminis més llargs.
Vista l’anterior proposta els membres del
Ple amb el vot favorable dels sis membres
presents dels set que legalment el
componen,
ACORDA:
1- Acceptar la proposta de terminis
de pagament i els percentatges de
quota a satisfer en cada un
d’aquests.
2- Aprovar definitivament la
imposició
i
ordenació
de
contribucions especials.
3- Notificar-ho als interessats i
publicar-ho al BOP.

8-APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS
DE L’OBRA ARRANJAMENT DE ZONES
I

SERVEIS

RIUADA

DEL

MALMESOS
22

PER

LA

D’OCTUBRE

DE

2019:CAMÍ TRILLA I PLAÇA DELS
ARBRES.
Es dona compte al Ple de la certificació
d’obra presentada pel tècnic Sr. Xavier
Zaragoza Montpel i conformada per
Carles Ortíz Raset en representació
d’Artífex Infraestructuras,SL, empresa
adjudicatària.
Primera Obra: Arranjament de zones i
serveis malmesos per la riuada del 22
d’octubre de 2019:camí Trilla i plaça dels
Arbres.
Pressupost inicial: 619.971,48 euros.
Pressupost adjudicació: 504.337,68 euros
Obra executada anteriorment: 0 euros
Obra executada certificació present:
87.242,69 euros.
Pendent executar: 417.094,99 euros.
Vista l’anterior certificació.
Vist l’informe d’Intervenció dels Fons
Municipal, el Ple amb el vot favorable dels
sis membres presents dels set que
legalment el componen acorda aprovar la
certificació esmentada.
Pels membres es pregunta per com van
les obres de la Mancomunitat. El 2n tinent
d’Alcalde dona explicacions de l’execució
de les obres. Explica que la pavimentació
s’endarrerirà tant com es pugui per evitar
que es malmeti el paviment quan els veïns
facin els arranjament de les seves finques.
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9-APROVACIÓ DE PRÒRROGA PER
L’EXECUCIÓ
DE
L’OBRA
ARRANJAMENT DE ZONES I SERVEIS
MALMESOS PER LA RIUADA DEL 22
D’OCTUBRE DE 2019:CAMÍ TRILLA I
PLAÇA DELS ARBRES.
Per registre d’entrada 545 de 15 de juliol
de 2020, Artífex Infraestructuras,SL ha
sol·licitat una ampliació del termini
d’execució de l’obra del camí Trilla i plaça
dels Arbres.
Justifica l’ampliació de terminis per les
pluges dels mesos de maig i juny que van
obligar a aturar diversos dies les obres,
l’elevat nivell freàtic i inestabilitat del
terreny, per raons de subministrament de
materials el juliol i agost i també per
raons de coordinació per executar les
obres de la Mancomunitat d’Aigües de les
Garrigues.
Es pregunta per com està l’execució de
l’obra de la Mancomunitat d’Aigües de les
Garrigues. Alain dona explicacions sobre
com està l’obra.
L’Alcalde comenta que la pròrroga
permetrà que la pavimentació final del
camí es faci una vegada estiguin fetes les
actuacions dels veïns per arranjar els seus
horts, així s’evitarà que aquestes
actuacions puguin malmetre el paviment.
Vista l’anterior petició els membres del Ple
amb el vot favorable dels sis membres
presents dels set legalment el componen,
ACORDA atorgar una pròrroga d’execució
establint com a termini per finalització el
30 d’octubre de 2020.

10-ADJUDICACIÓ LLOC DE TREBALL
DE TÈCNICA EN EDUCACIÓ INFANTIL
DE LA LLAR D’INFANTS DE VINAIXA.
Es dona compte als membres del Ple del
procés selectiu per ocupar el lloc de
treball de tècnica d’educació infantil de la
llar d’infants de Vinaixa.
S’informa que sols tres de les aspirants
aporten tota la titulació exigida a les
bases. La resta d’aspirants són excloses.
Vista l’acta de la Mesa de selecció
celebrada el 20 de juliol de 2020, els
membres del Ple amb el vot favorable dels
sis membres presents dels set que
legalment el componen acorden:
Primer.- Aprovar la següent valoració:
1-NCS, 14,35 punts.
2-MMM, 13,05 punts.
3-MASS, 23,80 punts.
4-LCC, 8,7 punts
Segon.-Contractar a l’aspirant MASS per
ocupar el lloc de treball de tècnica en
educació infantil de la llar d’infants
municipal.
Tercer.- Requerir a MASS acreditació de
no patir cap malaltia i certificat de delictes
sexuals o autorització a l’ajuntament per
obtenir-lo. Advertir que la no aportació de
la documentació en el termini de 10 dies
hàbils suposarà la renúncia a ocupar el
lloc de treball.
Quart.- Comunicar el presents acords a
les aspirants

11-MOCIÓ EN SUPORT DE LES
ENERGIES RENOVABLES I PER LA
IMPLANTACIÓ
DE
CRITERIS
D’INTEGRACIÓ
PAISATGÍSTICA,
PROTECCIÓ
AGRÍCOLA
I

6

D’EQUILIBRI
TERRITORIAL
DECRET 16/2019

AL

La transició energètica té un paper
destacat davant els reptes de la crisi
climàtica que vivim. Des de Catalunya
hem de generar estratègies efectives que
ens ajudin a assolir els objectius sobre
energia renovable estipulats per la Unió
Europea per al 2030.
Per fer-ho, hem de passar d’un model
energètic centralitzat i basat en els estocs
de combustibles fòssils i no renovables
(carbó, petroli, gas i urani), per avançar
decididament cap a un nou model
digitalitzat i basat a captar els fluxos
naturals d’energia renovable (sol, aigua i
vent), on la ciutadania ha de tenir un
paper central com a productors, gestors i
no només com a consumidors d’energia.
Un model de distribució i equilibri
territorial, al servei de les persones, no de
l’oligopoli energètic.
És amb aquest objectiu que s’aprova el
Decret llei 16/2019, de mesures urgents
per a l’emergència climàtica i l’impuls a les
energies renovables, que s’emmarca en la
Llei de Canvi Climàtic al Parlament de
Catalunya el 2017 i totes les directrius
europees al respecte, inclosa la Winter
Package.
Malgrat el decret, semblava buscava
facilitar la transició a la societat cap a les
energies renovables facilitant-ne els
tràmits per la seva implantació, i
promovent així el lideratge de Catalunya
en la reconversió energètica, de facto, ha
servit per recuperar antics projectes eòlics
aturats arran la crisi econòmica del 2008, i
també per sumar-ne de nous, als
mateixos
territoris
promoguts
pels

oligopolis, generant una nova situació de
desequilibri territorial i malestar per part
dels municipis i la ciutadania.
Tampoc podem obviar la preocupació de
molts ajuntaments, especialment els més
petits, que s’han vist superats davant
l’allau de propostes per la exigència de
donar respostes en forma d’al·legacions,
amb una minsa estructura de personal,
sovint no especialitzat. El document
aprovat doncs, no contempla criteris
territorials ni escolta la veu dels municipis
que reclamen la creació de criteris
d’integració paisatgística, que protegeixi
els espais agraris, i fomenti la participació
la seva participació.
Són molts els municipis que reclamen
donar valor decisori a les opinions dels
ajuntaments i no perpetuar una situació
d'indefensió on es situen actualment,
perquè no contempla l’actual decret, la
participació dels Ajuntaments en la
planificació de la implantació d'energies
renovables.
Per tots aquests motius, el Ple, amb el vot
favorable dels sis membres presents del
set que el componen, acorda:
1-Reiterar l’aposta de l’Ajuntament de
Vinaixa per les energies renovables, com
a eina fonamental en el canvi energètic,
per deixar de dependre de les energies
d’origen fòssil i nuclear.
2-Demanem al govern de la Generalitat
que fixi el mapa d'energies renovables per
a cada territori de distribució d’energies
renovables en funció de la capacitat de
producció i consum de cada zona,
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compensant
aquells
territoris
que
produeixen més energia renovable de la
que consumeixen.
3-Demanar al govern de la Generalitat la
modificació urgent i immediata del decret
16/2019, per acabar d’establir i comunicar
els
criteris
socials,
paisatgístics,
mediambientals, agrícoles i d'equilibri
territorial, i la paralització de totes les
tramitacions fins que aquests estiguin
aprovats i publicats.
4-Demanar al Departament de Territori i
Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa i
Coneixement, que estableixi la participació
dels municipis en tots els òrgans
d'informació i de presa de decisió relativa
a la ubicació d'instal·lacions energètiques
al seu terme municipal.
5-Demanar al Departament de Territori i
Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa i
Coneixement, la creació d’un servei de
suport tècnic-jurídic per als municipis,
gratuït, amb la finalitat de facilitar suport
tècnic i jurídic durant la tramitació de
qualsevol
projecte
d'implantació
energètica que considerin que no s'ajusta
als interessos públics del municipi.
6-Establir com a base de qualsevol
projecte de renovables al municipi la
protecció de l’interès públic, els espais
agrícoles
i
l’equilibri
territorial.
L'aprofitament i gestió de l'entorn natural
del terme municipal, l'aprofitament
d'infraestructures
ja existents, la
participació dels municipis, la priorització
dels
projectes
relacionats
amb
l'autoconsum davant els oligopolis, la
distribució de proximitat i en la
dinamització del primer sector.

7-Fer arribar aquest acord al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, i a les diferents empreses que
han presentat i presentin projectes al
nostre municipi.
Jordi Sarlé pregunta com està l’estudi per
la protecció de l’entorn natural i
paisatgístic. L’Alcalde respon que amb
l’estat d’alarma pel Covid-19 també es van
aturar els treballs. S’han engegat els
treballs recentment i per finals d’agost o
setembre hi haurà un primer document
per valorar i debatre.

12-INFORMES DE
D’AGRICULTURA.

LA

REGIDORIA

El Primer Tinent d’Alcalde, Felip Carré
Carré informa del següent:
Piscines: varen obrir el dia 3 de juliol. El
bar va obrir per la revetlla de sant Joan.
S’estan fent cursets de natació i aquagym.
Als cursets hi ha apuntats un total de 38
de nens dividits en quatre grups amb uns
ingressos de 1.665 euros. Hi ha nens que
no fan tot el mes. A aquagym hi
participen un total d’11 persones amb uns
ingressos de 330 euros.
S’està fent un control d’entrada i de
l’aigua exhaustiu per prevenir el Covid 19
amb
termòmetre,
estora
i
gel
hidroalcohòlic
amb
dos
persones
contractades per controlar l’accés.
Vedat de caça: s’estan fent batudes de
porc senglar per danys, i també
preventius, en conreus de vinya, cereals i
ametllers/avellaners.
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ACA:
Forestal
Catalana
començarà
aquesta setmana vinent a triturar les
restes vegetals del pantà vell cap al poble.
També estan aconseguint els permisos
necessaris per entrar en zona ZEPA i
continuar arreglant les finques en el seu
curs pel fondo major. Per altra banda,
s’està tramitant un ajut per fer 2 km de
camins amb àrid reciclat gràcies a que
l’any passat ja es va fer una ordenança de
gestió de residus municipals.
13-INFORMES
D'OBRES.

DE

LA

REGIDORIA

El segon Tinent d’alcalde, Alain Anglés
dona compte de les obres del camí Trilla
dels col·lectors i connexió al dipòsit, que
els col·lectors de la carretera estan
connectats.
Les
escomeses
estan
connectades i s’ha posat formigó de
protecció del tub.
A la Plaça de les Garrigues s’han instal·lat
jocs infantils i cal fer il·luminació amb
plaques solars.
A la llar d’infants s’ha formigonat la part
de darrera s’ha posat cautxú i sorral.
A la zona del pícnic les obres van
endarrerides pel tema del col3lectro que
passa pel mig. Falta connexió del reg i
posar punt de llum a la zona.
També es dona compte sobre l’excés de
pressió hagut en el subministrament
d’aigua recent.
Finalment, s’ha constatat un excés de
rates als voltants del Casal Vinaixenc. Ja
s’ha demanat la desratització a empresa
del ram.

14-INFORMES DE LA REGIDORIA DE
FESTES I EDUCACIÓ.
La regidora Jèssica Poch dona compte del
següent:
Educació:
Casal d’estiu: el dia 29 de juny es va
iniciar el Casal d’estiu amb quatre
monitors i un total de 38 nens i nenes hi
estan participant en quatre grups. El preu
és de 15 euros/setmana i 50 euros tot el
mes. S’han ingressat 1.730 euros. En
proper ple es donaran números de les
despeses.
Curs escolar: en data 22 de juliol es
manté una reunió de tancament del curs
escolar a la ZER Riu Set. En relació al
proper
curs,
aquest
començarà
presencialment el 14 de setembre. Hi ha
un pla de neteja, un pla de ventilació i un
contenidor per poder deixar els epis usats.
Festes:
Sant Joan: finalment es va repartir coca
de sant Joan a tres punts diferents del
poble per tal d’evitar aglomeracions. A la
nit, es van llençar focs artificials i tot
seguit concert variat amb el grup Banda
Sonora. Seguidament es va continuar amb
la festa After Disco Band del mateix grup.
Les despeses de la festa van ser de
531,22 euros de coca més 1936 euros
(festa). Total : 2.467,22 euros.
Setmana de la mobilitat: del 16 al 22 de
setembre. Es registrarà en aquesta
activitat i l’AMPA realitzarà una bicicleta i
una xocolatada per a tothom.
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15-INFORMES D'ALCALDIA.
L’Alcalde dona compte del següent:
-Les subvencions demanades són ajuda
de la llar d’infants 2018-2019 en valor
4900€, pla econòmic IEI 3838€, pla de
camins
11903,99€,
càrrecs
electes
9299,07€, Wifi europea 15.000€, pla per
clausura d’abocadors al terme 2632€, pla
especial de cooperació municipal 13.696€
i pla econòmic de salut de 19639€.
-Ens han atorgat la subvenció wifi
europeu, Pla econòmic IEI, Pla de camins,
llar d’infants i Pla econòmic de salut i Pla
especial de cooperació municipal i 4 dels 5
projectes del PUOSC.
-S’ha mantingut reunió amb l’Arquebisbat
i ja s’està treballant per una proposta de
cessió de tota la finca cadastral que
implicaria la possibilitat de petició de
subvencions.
-S’ha tingut reunió amb responsables
d’ensenyament per intentar aconseguir la
dobla adscripció de varis pobles i de
moment sembla que pel curs vinent els
alumnes de fora de Vinaixa ja puguin tenir
el transport subvencionat.
-També hem tingut reunió amb els serveis
tècnics d’ensenyament per poder fer una
remodelació de l’interior de l’escola. S’està
treballant ajuntament-departament.
-Hem tingut converses amb departament
de cultura per la restauració de CAL
PANXA. També s’avança per determinar el
projecte constructiu del mateix.
-S’ha realitzat les al·legacions a la
resolució del PUOSC.
-S’ha
tingut
converses
amb
el
Departament de Presidència per les
ajudes a les riuades, l’apartat d’inversions
on les ajudes arriben al 50% màxim. Fins

a 300.000 euros d’ajut es resolia a la
Delegació de Lleida i alguns municipis ja
han rebut les ajudes com per exemple Els
Omellons. Per més import d’ajuda com
Vinaixa i Arbeca ha de resoldre el Govern
de la Generalitat.
-S’ha tornat a gestionar la consulta des
del Centre Cívic, ja que totes les parts ho
hem considerat.
-He assistit a varies videoconferències
sobre salut, piscines i temes varis de
COVID.
-S’ha paralitzat tot el tema de festes a
l’espera de realitzar petites activitats al
llarg de l’estiu.
-Pròximament ens reunirem amb el
responsable de l’ACA a Lleida, per tal de
determinar futures ajudes, neteges de
llera i obres pendents d’execució i
atorgament de subvenció.
-Es fa el seguiment diari a l’ACA i ADIF de
les obres.
-S’està negociant l’arribada de la fibra
òptica privada a Vinaixa per aquest any.
S’anunciarà properament una reunió
informativa.
-S’ha realitzat la primera fase de la
dignificació i posada en ús de la plaça de
les Garrigues. L’any vinent es realitzarà, si
tot va bé, la segona fase consistent en la
millora de la tanca, col·locació de
l’enllumenat públic i lavabos.
-Constatar que en últim ple es va fa
esment de l’abonament d’una de les
factures per part de la regidora Silvia,
també es va fer esment que, a nivell
telefònic, es comprometia en breu fer
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l’abonament de la restant, justament quan
cobraria l’import dels plens del 2019. Bé,
constatar que aquest import es va ja
satisfer fa dies i encara no s’ha abonat la
factura.
16-PRECS I PREGUNTES
Jordi Sarlé pregunta per la Festa Major i el
Guitar Festival. Alcalde respon que de
moment està suspesa la Festa major
sense descartar que es pugui fer alguna
cosa. El Guitar Festival es farà i també el
teatre en defensa de la igualtat de gènere
i contra la violència masclista.
Jordi Sarlé comenta que diumenge al bar
de les piscines les taules estaven molt
juntes. Alcalde respon que hi ha una bona
separació però desconeix si diumenge no
es van respectar la distàncies.

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 667 a 677.

La comissió de festes comunica que s’està treballant per la organització d’algun acte per la
castanyada, no obstant fins l’últim moment no es podrà fer-ne difusió i confirmar degut a
l’estat en que estem i la situació de la pandèmia evolucioni els propers dies

L’Ajuntament informa que s’havia organitzat un acte pel dia 24 d’octubre de commemoració
de les riuades del 22 d’octubre del 2020 amb la presència de totes les administracions i
que, degut a la situació de la pandèmia, s’ha posposat pel proper dissabte dia 21 de
novembre a les 18h. Tothom hi està convidat. Es donaran més detalls de l’acte quan
s’acosti la data.

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. També
es demana una mica més de civisme en la deposició de tot tipus d’objectes als contenidors
o al costat dels contenidors. Es recorda que tot el que no està autoritzat als contenidors de
selectiva s’ha de fer a través de la recollida de voluminosos. El fet de no fer-ho provoca a
l’any una despesa molt gran per l’Ajuntament en gestionar-ho. Us demanem un esforç de
tothom.

L’Ajuntament informa que a la pàgina web es pot trobar l’enllaç de l’aplicació turística
presentada per la Festa Major.
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