COMPROMÍS
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa
OCTUBRE 2020 - Nº15
DL L 1068-2019

CONTINGUT,


Ple ordinari del 21 d’octubre del 2020

PLE ORDINARI 21-10-2020
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
No assisteixen:
Jèssica Poch Martínez, regidora, qui s’ha
excusat d’assistir.
Sílvia Arnau Villate, regidora.

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- Nomenament de persones idònies
per ocupar la secretaria del Jutjat
de Pau.
6- Conveni entre Servei Català de
Trànsit i Ajuntament.
7- Modificació

taxa

del

servei

de

subministrament d’aigua potable.
8- Modificació de la taxa del servei de
recollida d’escombraries.

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.

9- Aprovació projecte de Drenatge de
la Travessera de les Escoles i de la

zona de l’escola municipal afectat
per la riuada del 22-10-2019.
10- Aprovació del projecte Arranjament
del sanejament de la ctra de Lleida

Amb el vot favorable dels cinc membres
presents
dels
set
que
legalment
componen el Ple s’acorda incloure i tractar
aquest punt a l’ordre del dia com a punt
18.3.

afectat per la riuada del 22-102019.
11- Aprovació inicial de l’Estudi per a la
zonificació del terme municipal de
Vinaixa

per

a

la

implantació

d’energies renovables.
12- Informes

de

la

Regidoria

d'Agricultura.
13- Informes de la Regidoria d'Obres
14- Informes de la Regidoria de Festes

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 16 de setembre 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 cinc membres presents.

i Educació.
15- Informes d'Alcaldia
16- Precs i preguntes

L’Alcalde proposa també incloure en
l’ordre del dia el debat i aprovació, si
s’escau,
de
suspendre
el
preu
d’arrendament del Bar Sol en suport pels
perjudicis del tancament degut a la
pandèmia. Amb el vot favorable dels cinc
membres presents dels set que legalment
componen el Ple s’acorda incloure i tractar
aquest punt a l’ordre del dia com a punt
18.2.
L’Alcalde proposa també incloure en
l’ordre del dia el debat i aprovació, si
s’escau, de l’adjudicació de l’obra
Arranjament dels accessos al municipi des
de la N240, fase 1.
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2-LLICÈNCIES

I

COMUNICACIONS

PRÈVIES URBANÍSTIQUES.
1- Llicència 43/2020 a favor d’Adamo
Telecom Iberia,SA per fer rasa i
arqueta per a pas de xarxa
elèctrica a la Travessera de les
Escoles.
2- Llicència 44/2020 a favor de
Piedras
Moragues,Sa
per
la
instal·lació generadora amb panells
fotovoltaics a la ctra N240, km
54,500.
3- Llicència 45/2020 a favor d’EMG
per fer aplacat de paret amb pedra
de Vinaixa a l’immoble del carrer
Font,4.

3-RESOLUCIONS

I

DECRETS

D’ALCALDIA.
1-Decret d’Alcaldia 44/2020, de 30 de
setembre
Vist que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que estableix,
entre
altres,
la
implantació
de
l’administració electrònica.
Vist que, entre altres obligacions relatives
a l’administració electrònica, cal establir
un Registre electrònic apoderaments i un
Registre d’empleats públics habilitats.
Vist que es pot donar compliment al
primer activant l’eina Representa del
Consorci AOC i que per donar compliment
al segon cal nomenar els empleats públics
habilitats.
Atès l’article 53.1 i) del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
Decreto:
Primer.- Presentar al Consorci AOC
sol·licitud d'alta del servei Representa.
Segon.-Acceptar les condicions generals i
especifiques que regulen la prestació del
Servei per part del Consorci AOC i aprovar
l'acord de corresponsabilitat en el
tractament de dades de caràcter personal
que se'n deriva i que es troben publicats a
la seva seu electrònica.
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a
encarregat del tractament de les dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir
accés en els termes exposats a la present
sol·licitud.
Quart.- Autoritzar al Consorci AOC a
sol·licitar
les
autoritzacions
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d'interoperabilitat necessàries per a poder
consultar als registres administratius
corresponents, com el registre mercantil,
de la propietat i els protocols notarials, les
dades necessàries per a que l'ens
sol·licitant pugui efectuar les inscripcions
de les representacions.
Cinquè.- Crear el Registre d’empleats
públics habilitats .
Sisè.- Nomenar els següents empleats
públics habilitats per l’assistència en l’ús
dels mitjans electrònics als interessats no
obligats i la realització de còpies
autèntiques:
-Elisabeth Arbat Molas, DNI 33.941.677 W
-Josep Sans Solsona, DNI 77.832.247-V
Setè.- Donar-ne compte al Ple en la
primera sessió que es celebri.

2-Decret d’Alcaldia 45/2020, de 21
d’octubre
Vista l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de
juliol, pel qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a incentivar la
contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya.
Vista la Resolució TSF/2537/2020, de 8
d’octubre, per la qual s’obre la
convocatòria, per a l’any 2020, per a la
concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa
de Garantia Juvenil a Catalunya.

Atès que el municipi de Vinaixa disposa
d’un
patrimoni
artístic,
històric
i
paisatgístic
que
cal
promocionar
turísticament.
Atès les potestats que m’atorga l’article
53.1 del Text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya,
DECRETO:
1.-Aprovar la Memòria tècnica de projecte
de contractació de Graduat/Graduada en
Turisme per la promoció turística del
municipi de Vinaixa.
2.-Presentar aquest projecte a la
convocatòria de l’exercici 2020 del
Programa de Garantia Juvenil de
contractació en pràctiques de persones
joves.
3.-Donar-ne coneixement al Ple en la
primera 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 529 fins la 604.
5-NOMENAMENT
IDÒNIES

PER

DE

PERSONES

OCUPAR

LA

SECRETARIA DEL JUTJAT DE PAU.
Vista l’Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny,
sobre nomenament de persones idònies
de les secretaries dels jutjats de pau de
Catalunya.
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Atesos els articles 3 i 4 d’aquesta Ordre
relatius a condicions de les persones i
procediment pel nomenament.
Vist que el personal administratiu de
l’Ajuntament,
Elisabeth Arbat Molas i
Josep Sans Solsona compleixen les
condicions de capacitat i no els afecta cap
causa d’incompatibilitat pel càrrec.
El Ple amb el vot favorable dels cinc
membres presents dels set que legalment
componen el Ple, acorda:
1r.- Nomenar a Elisabeth Arbat Molas,
DNI 33.941.677-W, secretària titular del
Jutjat de Pau de Vinaixa.
2r.- Nomenar a Josep Sans Solsona, DNI
77.832.247V secretari substitut del Jutjat
de Pau de Vinaixa. Serà motiu de
substitució la baixa laboral superior a 15
dies.
3r.-Els presents nomenaments ho són
amb efectes des del dia 1 de juliol de
2020.
4t.-Comunicar el present acord al
Departament de Justícia.
6-CONVENI ENTRE SERVEI CATALÀ
DE TRÀNSIT I AJUNTAMENT.
Es dona compte als membres del Ple que
el passat 2 d’octubre, en aplicació de la
D.A. vuitena de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, va finalitzar el conveni pel qual
el Servei Català de Trànsit assumia
competències en matèria de denúncia i
sanció d’infraccions de trànsit. Si es vol
continuar la col·laboració amb el Servei
Català de Trànsit s’ha de subscriure un
nou conveni adaptat a la normativa
vigent.

Es dona compte al Ple del Conveni model
pels municipis sense policia local.
Vist el conveni els membres del Ple amb el
vot favorable dels cinc membres presents
del set que legalment el componen
acorda:
Primer.-Subscriure
el
conveni
de
col·laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Vinaixa sobre
l’assumpció de les facultats de denúncia i
sanció per infraccions a normes de
circulació en vies urbanes.
Segon.-Comunicar el present acord al
Servei Català de Trànsit.

7-MODIFICACIÓ TAXA DEL SERVEI
DE

SUBMINISTRAMENT

D’AIGUA

POTABLE.
Per Resolució de l’Alcaldia de 15 d’octubre
de 2020 es va acordar iniciar l’expedient
de modificació de les ordenança fiscal
vigent de la taxa per la prestació del
servei
de
subministrament
d’aigua
potable.
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.
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
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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.
Per tot això, el Ple, amb el vot favorable
dels cinc membres presents dels set que
legalment el componen, ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment per a
l’exercici de
2021
i següents la
modificació
de
l’Ordenança
fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del
servei
de
subministrament
d’aigua
potable.
El text de l’article/es de l’Ordenança que
es modifica es:
“...........
-Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà
aplicant les tarifes següents:
Tarifa aigua 1,10 euros/m3
Instal·lació de comptador connexió a la
xarxa 295 euros.
Conservació
de
comptadors
i
manteniment
servei
9,90
euros/trimestre/comptador.
2.
La
taxa
per
recepció
dels
subministrament es determinarà aplicant
sobre els consums les quanties que en les
esmentades tarifes es contenen.

............................”
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
i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província el text íntegre de les
modificacions efectuades.
Alain Anglès, primer tinent d’Alcalde,
exposa que la mitjana del preu de l’aigua
és entre 1,30 i 1,60 euros/m3 i que si es
repercutís tot el cost del subministrament
als consumidors la taxa seria d’1,49 €/m3
i per tant la tarifa que s’aprova suposa
que per part de l’Ajuntament es
subvenciona amb fons propis el servei de
subministrament.

Jordi Sarlé, regidor comenta que es vota a
favor esperant que quan el cost de
subministrament sigui més baix es
regularitzi també la taxa a la baixa.
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8-MODIFICACIÓ DE LA TAXA DEL
SERVEI

DE

RECOLLIDA

D’ESCOMBRARIES.
Per resolució de l’Alcaldia amb data 25 de
setembre de 2019 es va acordar iniciar
l’expedient de modificació de les
ordenances fiscals vigents de l’impost
sobre béns immobles de naturalesa
urbana.
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.
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
Per tot això, amb el vot favorable dels
cinc membres presents dels set que
legalment componen el Ple, s’ ACORDA:

Primer.-Aprovar provisionalment per a
l’exercici de 2020 i següents la modificació
de l’Ordenança fiscal reguladora de la
Taxa d’escombraries.
El text de l’Ordenança
l’expedient i en concret
l’article modificat:

consta a
s’especifica

L’article 6è queda redactat de la següent
manera:

Article 6è.Quota tributària.
A) Sistema de recollida actual.
- Habitatges …………………….. 97 euros.
- Bars, restaurants i similars ... 175 euros.
- Botigues, tallers i altres comerços o
locals comercials ........... 73 euros.
- Empreses, cooperatives i altres societats
mercantils........ 190 euros.
- Magatzems ...................... 52 euros.
B) Sistema de recollida porta a porta.
- Habitatges …………………….. 126 euros.
- Bars, restaurants i similars ... 190 euros.
- Botigues, tallers i altres comerços o
locals comercials ........... 79 euros.
- Empreses, cooperatives i altres societats
mercantils........ 200 euros.
- Magatzems ...................... 57 euros.

Les taxes del sistema de recollida porta a
porta s’aplicaran a partir del mes següent
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de la posada en marxa d’aquest sistema i
serà prorratejat pels mesos en que el
sistema sigui efectiu.
Segon.- Sotmetre al tràmit d’informació
pública aquest acord provisional i
l’expedient justificatiu durant el termini de
trenta dies hàbils mitjançant edicte al BOP
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi
de que els interessats pugin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions
que considerin oportunes.
Tercer.- Cas de que no s’hagin presentat
reclamacions,
l’acord
d’aprovació
provisional
s’entendrà
definitivament
aprovat .
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació
definitiva i el text íntegre de la modificació
al BOP, sense que la modificació de
l’ordenança entri en vigor fins que s’hagi
efectuat aquesta publicació.
L’Alcalde comenta que cal tenir previst
una tarifa del sistema porta a porta doncs
no es sap quan es començarà a aplicar
aquest sistema i que el cost d’aquest
sistema s’haurà de traslladar als veïns
doncs
l’Ajuntament
no
el
pot
subvencionar.

9-APROVACIÓ

PROJECTE

DE

DRENATGE DE LA TRAVESSERA DE
LES ESCOLES I DE LA ZONA DE
L’ESCOLA MUNICIPAL AFECTAT PER
LA RIUADA DEL 22-10-2019.
Es dona compte als membres del Ple del
Projecte de Drenatge de la Travessera de
les Escoles i de la zona de l’escola

municipal afectat per la riuada del 22-102019 redactat per l’arquitecte Sr. Xavier
Zaragoza
Montpel.
El
pressupost
d’execució ascendeix a 168.188,51 euros.
L’Alcalde dona una breu explicació de les
actuacions i reforços que comporta el
projecte per evitar que un altra aiguat
ocasioni danys a la llar d’infants i altres
punts del municipi. El projecte s’ha
presentat a la Generalitat per obtenir ajut
per la línia dels ajuts que es donaran pels
danys del DANA i a la vegada també es
presentarà a l’Agència Catalana de l’Aigua
per obtenir alguna subvenció ordinària
doncs per la primera línia la subvenció
serà màxim del 50%.
D’acord amb l’article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, el Ple
Corporatiu, amb el vot favorable dels cinc
membres presents dels set que legalment
el componen acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte
d’obres esmentat.
Segon.- Sotmetre a informació pública
l’expedient i memòria valorada pel termini
reglamentari de trenta dies durant els
quals es podrà examinar i presentar les
reclamacions que es creguin oportunes.
Tercer.-Que a falta de reclamacions o
al·legacions
el
projecte
esdevindrà
definitivament aprovat sense necessitat de
nou acord.
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10-APROVACIÓ

DEL

PROJECTE

ARRANJAMENT DEL SANEJAMENT DE
LA CTRA DE LLEIDA AFECTAT PER LA
RIUADA DEL 22-10-2019.
Es dona compte als membres del Ple del
Projecte d’Arranjament del sanejament de
la ctra de Lleida afectat per la riuada del
22-10-2020 redactat per l’arquitecte Sr.
Xavier Zaragoza Montpel. El pressupost
d’execució ascendeix a 53.367,09 euros.
L’Alcalde dona una breu explicació de les
actuacions a fer en una altre punt del
municipi on es bifurcar la recollida d’aigua
de pluja i on hi va haver un petit
esfondrament de la superfície. També es
pretén evitar danys per altres aiguats. El
projecte també s’ha presentat a la
Generalitat per obtenir ajut per la línia
dels ajuts que es donaran pels danys del
DANA que serà màxim del 50%.
D’acord amb l’article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, el Ple
Corporatiu, amb el vot favorable dels cinc
membres presents dels set que legalment
el componen acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte
d’obres esmentat.
Segon.- Sotmetre a informació pública
l’expedient i memòria valorada pel termini
reglamentari de trenta dies durant els
quals es podrà examinar i presentar les
reclamacions que es creguin oportunes.
Tercer.-que a falta de reclamacions o
al·legacions
el
projecte
esdevindrà
definitivament aprovat sense necessitat de
nou acord.

11-APROVACIÓ

INICIAL

DE

L’ESTUDI PER A LA ZONIFICACIÓ
DEL TERME MUNICIPAL DE VINAIXA
PER A LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES
RENOVABLES.
Es dona compte als membres del Ple de
l’Estudi de zonificació del terme municipal
de Vinaixa per al millor ajustament de
criteris d’ordenació i usos fotovoltaics en
sòl no urbanitzable, redactat per La Llena
Serveis-Projectes Ambientals.
L’Alcalde remarca que l’estudi s’ha fet per
tècnics aliens a l’Ajuntament sense cap
interès en els resultats. Es fa una breu
explicació dels criteris seguits per establir
la zonificació com ara la qualitat agrària
del sòl i hores de solana entre altres.
També fa esment que aquest estudi
servirà d’inici per altres relatius al catàleg
de masies i de béns o indrets a protegir
del terme municipal.
Degut a la pandèmia no es pot fer una
reunió general i que es faran explicacions
en petit format a tothom que ho sol·liciti i
que es posarà a la web per a que es pugui
consultar.
El Ple Corporatiu, amb el vot favorable
dels cinc membres presents dels set que
legalment el componen acorda:
Primer.- Trobar conforme l’estudi i la
zonificació del terme que d’ell se’n deriva.
Segon.- Sotmetre l’estudi a informació
pública per a possibles observacions de
les propietats afectades durant el termini
de 30 dies hàbils.
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11.2MESURES
SOBRE COVID-19.

ECONÒMIQUES

Atenent a les noves mesures decretades
per combatre els contagis per la Covid-19
que
estableixen,
entre
altres,
el
tancament de bars i restaurants, el que ha
obligat al tancament del bar municipal Bar
Sol, els membres del Ple amb el vot
favorable dels cinc membres presents dels
set que legalment el componen acorda no
exigir als gestors del Bar Sol el preu de
l’arrendament dels dies en que el bar ha
de romandre tancat.

11.3-

ADJUDICACIÓ

DE

L’OBRA

ARRANJAMENT DELS ACCESSOS AL
MUNICIPI DES DE LA N240, FASE 1.
Per Decret d’alcaldia 41/2020, de 2 de
setembre, es va iniciar el procediment
obert per a contractar l’obra Arranjament
dels accessos al municipi de Vinaixa des
de la N240, fase 1.
En sessió plenària del dia 16 de setembre
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 19 d’octubre de 2020
es va proposar, atenent a la major
puntuació obtinguda, atorgar l’adjudicació
a l’empresa Romà Infraestructures i
Serveis, SAU CIF A25012386.
Caldrà requerir la constitució de l’aval
establert al Plec de clàusules.
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 cinc membres
presents dels set que legalment el
componen Acorda:
1-Adjudicar el contracte de l’obra
Arranjament dels accessos al municipi de
Vinaixa des de la N240, fase 1 a l’empresa
Romà Infraestructures i Serveis, SAU CIF
A25012386, per un preu de 74.583,32
euros sense IVA.(IVA =15.662,50 euros.
Total 90.245,82 euros).
2-Acceptar la totalitat de les millores
proposades per l’empresa en l’oferta
presentada.
3-Requerir la constitució de la garantia de
3.729,17 euros en 5 dies hàbils des de la
notificació, advertint a l’empresa que en
cas de no constitució de la garantia dins
aquest 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.

12-INFORMES DE
D’AGRICULTURA.

LA

REGIDORIA

El primer tinent d’Alcalde dona compte de
l’informe de la Regidoria d’Agricultura i
exposa:
Camins i ADIF: a resultes de l’acord
arribat amb ADIF, han fet les reparacions
en els camins afectats pels seus treballs.
Els camins són:
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Camí de la Creu fins al pont Portal.
Camí Comansegarres fins on va
bolcar la locomotora.
Camí Puntarró fins locomotora i fins
l’altre costat de la via del tren
Pista de l’Iryda.
Davant bàscula piscines ja que hi
aparcaven els seus camions
Pas de vianants de davant de
l’escola i cantonada estació amb
carretera Lleida.

Hem hagut d’estar damunt dia a dia i
marcar els forats que ells havien obviat:
trucant-los, enviant fotos, etc… perquè
quedés tot tal i com havíem acordat.
Forestal Catalana: continuen la retirada de
restes vegetals. Van seguint el curs del riu
i ja estan al Pou de Sant Miquel. Aquesta
setmana o principis de la que ve,
començaran la retirada de pedres de les
finques del Fons Major.
Agricultura: han arribat les propostes de
resolució provisionals dels ajuts dels
aiguats. Si algú té alguna pregunta al
respecte que es posi en contacte amb mi
ja que he fet diferents reunions amb els
caps del DARP.
Vedat de caça: la temporada ha començat
amb normalitat tret del petit incident que
va patir el guarda amb el cotxe municipal
sense haver de lamentar mals majors.

Jordi Sarlé pregunta pel canvi de bonys
del pas de vianants per queixes. Es
respon que finalment sols es va canviar
un resalt.

13-INFORME

DE

LA

REGIDORIA

D’OBRES
El segon tinent d’Alcalde dona compte de
l’informe de la Regidoria d’Obres i exposa:
Obres i Serveis
1-Arranjament de zones i serveis
malmesos per la riuada del 22-10-2019
Camí Trilla i plaça dels Arbres.
Seguiment Obra.
Comentar, que podem donar fer
finalitzada l’obra d’arranjament del Camí
Trilla i Plaça dels Arbres.
Plaça dels Arbres, comentar que la ultima
actuació a consistit bàsicament
a la
impermeabilització del vas de la Font i la
instal·lació de noves lluminàries.

instal·lació del tram de pujada a la bassa
es a dir uns 50 mts, tan mateix comentar
que la part de millores proposades esta
pràcticament acabada ( Hidrant de contra
incendis al peu del pont de l’Ave i
renovació de canonada de transport de la
mina i pantà).
Mina de Captació: Un cop portat a terme
l’esgotament de la mina, per poder valorar
l’estat de conservació i poder portar a
terme un inventari de la mateixa, hem
pogut detectar dos col·lapses importants,
un a la intersecció dels dos tram ( Tram
perpendicular de aprox. 25 m a la via i
tram paral·lel de 75 m), a 4 metres de la
superfície, en el que s’ha procedit a la
extracció del col·lapse i reconstrucció del
pou de registre.

Resta pendent, el soterrament de la línia
aèria del tram compres dels Pous de la
Plaça al Magami.

Comentar, que amb les noves canonades
tram de pantà, com a mina es podrà fer
us indistintament d’una o d’altre gracies a
un joc de claus.

Tant mateix, comentar que Sorea va
retirar la canonada provisional del carrer
Calvari i que un cop retirada la canonada
es va procedir a la pavimentació del
mateix.

Com a obra , resta pendent pràcticament
la connexió amb la bassa , amb el conjunt
de vàlvules de regulació i pilotatge i les
millores estructurals de la caseta de
regulació.

Resta pendent, per par de Sorea la retirar
de la canonada de fibrociment i tub de P.E
acopiada, a la sortida del poble, en
principi prevista per la propera setmana.

Previsió de finalització d’obra, primera
setmana de Novembre.
3-Pla Analític i xarxa de distribució.

2-Obra canalització portada d’aigua de la
mina de captació.

El resultats analítics, corresponents a
tercer trimestres son tots conformes
segons el RD.

Podem dir, que a data d’avui Irriga te
pràcticament el 95% de la canalització de
canonada instal·lada, a manca de la

Comentar, que hem portat a terme a
traves del laboratori de la diputació una
analítica complementaria, de l’aigua de la
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bassa, amb els resultat total ments
favorables.
Estem, fen els preparatius per poder
valorar les pèrdues del tram de la xarxa
corresponent al carrer de la Font.

‐

4- Zona Pícnic i autocaravanes.
A la zona del pícnic, ja s’han instal·lat les
lluminàries previstes.

‐

Estacionament
autocaravanes,
resta
pendent el refinat de l’esplanada,
instal·lació de mòduls de serveis i
centralització.
5-Zona d’estacionament.

‐

S’ha realitzat la part corresponent a
l’estesa de la línia elèctrica, per a la
alimentació de les lluminàries i la
col·locació del pal de subjecció.
Restarà bàsicament pendent la instal·lació
de les lluminàries.

‐

14-INFORMES DE LA REGIDORIA DE
FESTES I EDUCACIÓ.
Sense informe. (alcalde farà el resum de
l’informe)

‐

15-INFORMES D'ALCALDIA.
L’Alcalde dona compte del seu informe i
exposa:

‐
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Les subvencions demanades són de
mobilitat
eficient
per
un
carregador per a vehicles elèctrics
per l’Institut Català d’Energia i els

‐

joves en pràctiques del SOC igual
que l’any passat.
Ens han atorgat la subvenció del
Pla Econòmic de Salut de la
Diputació de Lleida de 19.639€, Pla
de camins de la Diputació de Lleida
d’11.903,99€.
Els últims dies s’ha intensificat la
feina en la tramitació de la
sol·licitud de subvenció per les
riuades a nivell de la Generalitat.
S’ha enviat tots els projectes i
valoracions a l’espera, segons ens
han dit, de que al novembre
s’aprovi per Consell Executiu.
S’ha enviat a la Central de
Biblioteques l’avantprojecte de la
reforma i el compromís per fer-la
realitat al 2021. Sembla que es
recuperarà
l’estatus
de
la
biblioteca.
Es dona per finalitzades les obres
d’ADIF amb totes les reparacions
que hem consensuat. Remarcar
que estem contents del que hem
pogut aconseguir i ADIF ha
acceptat i, millorem, l’estat inicial
dels camins amb escreix.
S’està ajudant a l’estesa de fibra
facilitant el contacte i intentant
solucionar els diferents problemes.
De moment en donem una
valoració positiva per part de
l’empresa. També s’està instal·lant
el rack de la fibra a la caseta de la
bàscula.
S’ha reprès varies activitats al
centre de serveis, encara que
algunes d’elles s’han hagut de
tornar a parar per tema COVID.

‐

‐

ACR ens ha enviat ja el informe
que dona per vàlida l’aigua
procedent del manantial i que va
quedar afectada per la locomotora.
Constatar que aquesta setmana
s’ha fet efectiu el pagament de la
factura pendent per part de la
regidora Silvia, s’ha realitzat en
efectiu.

Pel que fa a l’escola:
‐

‐

S’està seguint setmanalment amb
el departament d’ensenyament i el
consell pel transport escolar
subvencionat dels alumnes que
venen fora de Vinaixa.
Per altra banda, ja vàrem avisar al
juliol al consell, però la seva
logística ha fet que a hores d’ara
encara no tinguem solucionat el
sobrant de places al menjador. El
consell ha manifestat que no té
conveni amb l’empresa i que hem
de ser els de l’ajuntament que ho
solucionem, fet que és impossible a
nivell econòmic assumir-ho, per
altra banda, el conveni de
l’ajuntament de Vinaixa amb el
departament per integrar l’escola
bressol a l’escola iguala els drets i
deures dels alumnes i per tan,
independentment del contracte que
tinguin, el consell ha de solucionar
el
problema
posant
més
monitoratge. S’està seguint per
aconseguir-ho.

Pel que fa a Festes:
‐
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Activitats d’estiu:
o Ingressos de 175 €

‐

‐

o Despeses de 6.307,4 €
Activitats de Festa Major
o Ingressos de 0€
o Despeses de 27.987,92 €
Casal del setembre
o Ingressos de 600€
o Despeses de 818,01€

16-PRECS I PREGUNTES
Jordi Sarlé, demana en relació a una
factura de 95.182,75 euros de Romà
Infraestructures i Serveis, SAU per
arranjament de camins. Que consultat
l’expedient es constata que s’ha fet ús del
decret de contractació per emergència de
restabliment de serveis per contractar
l’arranjament de camins quan en el seu
dia es va dir, Plenari de 27 de novembre
de 2019, que el decret es va usar per
contractar el restabliment de la llar
d’infants
però
no
es
deia
res
d’arranjament de camins.
Respon Alcalde que la contractació per
arranjament de camins es va portar pel
tinent d’Alcalde Felip Carré i que Romà
Infraestructures i serveis, SAU va fer una
millora que rebaixava en escreix la
valoració feta per la Diputació de Lleida i
que aquesta empresa va ser la única que
va oferir ajuda i contenidors per netejar
els danys de la riuada.

Jordi Sarlé diu que sols demana com en
aquell ple es va respondre que el decret
es faria servir per la llar d’infants i no es
diu res sobre camins.
Alcalde respon que sols va ser per oblit.

Felip Carré diu que després de deixar
contenidors per netejar carrers dels danys
de la riuada, tot seguit es va començar a
obrir camins amb aquesta empresa com
una continuació de la mateixa feina de
recuperar normalitat.
L’Alcalde insisteix que va ser una errada
no mencionar l’arranjament de camins i
que no havia mala fe en la resposta.
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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 696 a 709.
.

