COMPROMÍS
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa
DESEMBRE 2020 - Nº17
DL L 1068-2019

CONTINGUT,


Ple ordinari del 23 de desembre del 2020



Ple extraordinari del 20 de gener del 2021

PLE ORDINARI 23-12-2020
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 Riera Carré, regidor
Josep Sans Solsona, secretari
No assisteixen:
Jordi Sarlé Gallart, que s’ha excusat
d’assistir i Sílvia Arnau Villate que no 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- Aprovació dels Comptes generals
municipals de l’exercici 2019.
6- Modificació de crèdits 2/2020 del
Pressupost.
7- Rehabilitació de la Casa de Poblet:
aprovació de projecte executiu.
8- Rehabilitació de la Casa de Poblet:
acceptació de subvenció de l’1,5%
cultural.
9- Aprovació
de
l’avantprojectememòria valorada Adequació de la
planta primera del Centre Cívic per
a biblioteca

10- Aprovació
provisional
de
l’ordenança reguladora
de la
implantació
de
sistemes
de
captació d’energia solar fotovoltaica
en sòl no urbanitzable.
11- Acord bonificació taxa urbanística a
la Mancomunitat d’Aigües de les
Garrigues.
12- Aprovació definitiu de l’Estudi per a
la zonificació del terme municipal
de Vinaixa per a la implantació
d’energies renovables.
13- Informes
de
la
Regidoria
d'Agricultura.
14- Informes de la Regidoria d'Obres
15- Informes de la Regidoria de Festes
i Educació.
16- Informes d'Alcaldia
17- Precs i preguntes
L’Alcalde proposa també incloure en
l’ordre del dia el debat i aprovació, si
s’escau, de la concertació d’operació de
crèdit. 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
12 bis.
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 18 de novembre 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
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vot favorable dels cinc membres presents
dels set que legalment componen el Ple.

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS
PRÈVIES URBANÍSTIQUES.
1-Llicència 46/2020 a favor de SGM per
construcció d’habitatge unifamiliar a la
ctra de Tarragona, 34.
2-Llicència d’obres 47/2020 a favor de
JVC per refer hort(zona horts).
3-Llicència 48/2020 a favor d’EMG per
aplacat de pedra del mur de formigó del
camí Trilla.
4-Llicència 49/2020 a favor d’OPG per
reparacions de teulada al carrer Major,13.
5-Llicència 50/2020 a favor de JVC per
pintar porta a l’immoble del carrer Sant
Joan, 2.
6-Llicència 51/2020 a favor de JMTA per
refer horts(zona horts).
7-Llicència 52/2020 a favor de GAJ per
canviar rajoles de terrat a l’immoble del
carrer Calvari, 16.
8-Llicència 53/2020 a favor d’ERG per
sanejar paret de pedra de façana a
l’immoble del carrer Major,19.
9-Llicència 54/2020 a favor de RSA per
teulada de porxo i pintat de paret del
magatzem al carrer de la Font, sn.
10-Llicència 56/2020 a favor de MVL per
fer vorera de formigó al voltant de la casa
a l’immoble de la ctra de Lleida, 92 A.

11-Llicència 57/2020 a favor de REM per
reparar paret de corral a l’immoble del
carrer Major, 25.

3-RESOLUCIONS
D’ALCALDIA.

I

DECRETS

1-Decret d’Alcaldia 46/2020, de 27 de
novembre
Vist l’informe del secretari de data 28
d’octubre de 2020.
Vist que segons l’article 9.2 de
l’Ordenança reguladora dels camins
públics caldrà sol·licitar autorització pel
trànsit de vehicles de pes superior als
10.000 kg.
Vista la declaració de Pedres Magami, SL
del trànsit i tonatge de maquinària per la
via municipal coneguda com a pista
IRYDA.
Vist que l’Ordenança sobre taxa pel trànsit
de vehicles pesants imposa, en el seu
article 2, una taxa per l’ús dels camins
públics. Segons l’article 6 la tarifa a aplicar
serà 2,10 % del cost de la inversió, obra o
instal·lació que en generi el trànsit per als
vehicles més pesants de 16 tones.
Vist el pressupost aportat per l’esmentada
empresa de 17.500 euros/any.
RESOLC:
Primer.- Acceptar el pressupost de 17.500
euros/any presentat per l’empresa.
Segon.- Autoritzar a Pedres Magami,SL el
pas de vehicles pesants per la pista de
l’IRYDA.
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Tercer.- La present autorització compren
els vehicles propis de Pedres Magami,SL i
aquells vehicles d’altres empreses que
realitzin transport contractat per Pedres
Magami,SL (en la mateixa declaració
s’especifiquen els del grup Nicanor, Mateu
Nicanor, Germans Bernadó, però poden
ser altres).
Quart.- La present autorització serà vigent
des del dia 26 de novembre de 2020 fins
el 25 de novembre de 2021.
Cinquè.- Acordar la següent liquidació:
Base imposable: 17.500 euros
Tarifa 2,10 %
Quota 367,50 euros.
Sisè.- El transportista propi de Pedres
Magami,SL portarà còpia d’aquesta
autorització.
Setè.- El transportista contractat aliè a
l’empresa Magami,SL, junt amb còpia
d’aquesta
autorització,
acompanyarà
document acreditatiu de que el transport
realitzat ho és per compte de Pedres
Magami,SL.
Vuitè.- L’Ajuntament es reserva el dret de
requerir justificacions documentals de
l’import declarat.

2-Decret de l’Alcaldia 47/2020, de 27 de
novembre.
De conformitat amb l’informe proposta del
Secretari de l’Ajuntament de data 27 de
novembre de 2020 en relació amb
l’expedient 55/2020.

1.-Antecedents
En data 20 de setembre de 2020 per acta
del cos d’agents rurals es posa en
coneixement de l’Ajuntament l’existència
d’una construcció començada ( 4 parets
laterals realitzades amb pedra, maó i
totxana, sense coberta, una pica de
marbre i diferents desguassos) amb unes
dimensions de 4x3,90 metres 60 cm.
d’alçada que no està finalitzada i sembla
en estat d’abandonament. L’esmentada
construcció es localitza a la parcel·la 238
del polígon 5. Referència cadastral
25319A005002380000AX. No consta a
l’Ajuntament llicència d’obres per aquesta
construcció.
És titular de la finca, segons Cadastre,
VGS, DNI 377*, amb domicili a Vinaixa,
partida Solanes.
En informe de l’arquitecte municipal de 7
d’octubre de 2020 s’estableix que la
construcció no és autoritzable.
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:
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-la restauració
alterada.

de

la

realitat

física

-la imposició de sancions.
-la determinació dels danys i els perjudicis
causats.
2.-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.
3.-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.
4.-La zona on s’han projectat les obres
està qualificada de sòl no urbanitzable
agrícola. Per informe de l’arquitecte
municipal de 7 d’octubre de 2020
s’estableix que la construcció no és
autoritzable.
5.-Obra il·legalitzable:
A)L’article 47.3 del TRLLU estableix que
en sòl no urbanitzable són permesos:
-reconstruir i rehabilitat les masies i les
cases rurals que calgui preservar
i
recuperar per raons arquitectòniques,
històriques, ambientals, paisatgístiques o
socials.

-reconstruir
i
rehabilitat
altres
construccions anteriors a l’entrada en
vigor
del
primer
instrument
de
planejament urbanístic general de cada
municipi i que calgui preservar i recupera
per raons arquitectòniques o històriques.

3.-Concedir un termini de 15 dies
d’audiència als interessats comptats des
de la notificació perquè presentin
al·legacions i documents o justificacions
que estimin.

-rehabilitar les construccions rurals en
desús per a corregir-ne l’impacte
ambiental o paisatgístic negatiu.

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

L’obra projectada és de nova construcció,
no forma part de cap construcció amb
valor arquitectònic o històric o en desús.

5.-Transcorregut el termini de 15 dies
d’audiència l’òrgan competent resoldrà el
procediment.

B)Són possibles en sòl no urbanitzable
actuacions
per
activitats
d’interès
públic.(article 47.4 TRLLU). No es
constata cap interès públic en la
construcció.

3-Decret de l’Alcaldia 48/2020, de 30 de
novembre.

C)L’article 47.6 del TRLLU estableix els
supòsits de noves construccions permeses
en sòl no urbanitzable. L’obra projectada
no sembla respondre a cap dependència
pròpia d’activitat agrícola o ramadera o de
cap altre supòsit de nova construcció
permesa en sòl no urbanitzable.

1.-Antecedents

Les obres descrites en acta del cos
d’agents rurals són il·legalitzables.
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.
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De conformitat amb l’informe proposta del
Secretari de l’Ajuntament de data 30 de
novembre de 2020 en relació amb
l’expedient 20/2019.

En data 26 de juliol de 2019, SGT, DNI
390* demana permís d’obres per a
col·locar una pèrgola al carrer Forn, 12.
En data 28 de setembre de 2019 s’emet
informe desfavorable per l’arquitecte
municipal. Es comunica a l’interessat en
data 20 de novembre de 2019.
En informe de l’arquitecte municipal de 4
de novembre de 2020 es constata que la
pèrgola
s’ha
construït
igualment.
S’estableix en aquest informe que la
construcció no és autoritzable.
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 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.
3.-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.
4.-Obra il·legalitzable:
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L’immoble on s’ha construït la pèrgola és
en zona clau1(zona de nucli antic).
Aquesta
zona
permet
PB+2PP
i
l’arrancada de la coberta pot ser com a
màxim 40 cm per sobre del pla superior
del darrer forjat i acabat de coberta
inclinada ha de ser amb teula àrab.
La pèrgola feta, tancada pels dos costats i
amb coberta rígida acabada amb làmina
asfàltica, esdevé una planta més amb la
qual cosa l’immoble passa a ser de
PB+3PP contravenint clarament a les
Normes subsidiàries per a la zona clau 1
(zona de nucli antic).
Les obres descrites no són legalitzables.
3.-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 i documents o justificacions
que estimin.
4.-S’adverteixi que les mesures a adoptar
per restaurar la realitat física alterada
podran consistir amb l’enderrocament de
la construcció.
5.-Transcorregut el termini de 15 dies
d’audiència l’òrgan competent resoldrà el
procediment.

4-Decret d’Alcaldia 49/2020, de 7 de
desembre.
Per Resolució d’Alcaldia de 9 de novembre
de 2020 es va resoldre l’inici de
l’expedient de contractació de l’actuació
adquisició de vehicle municipal pel
sistema d’arrendament financer.
Vist l’informe de secretaria de 3 de
desembre de 2020. Vist el certificat relatiu
a consignació pressupostària suficient per
atendre l’actuació.
Vista la proposta de Plec de Clàusules
administratives particulars confeccionada
per secretaria.
Vist el Plec tècnic.
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 l’actuació adquisició de
vehicle
municipal
pel
sistema
d’arrendament financer.
Segon- Nomenar al Sr. Felip Carré Carré,
Tinent d’alcalde, representant de la
Corporació davant el contractista.
Tercer- Aprovar el plec de clàusules
administratives particulars, transcrites en
annex, que ha de regir la contractació de
l’actuació.

Cinquè- Aprovar la licitació del contracte
pel procediment obert simplificat de
l’article 159.6 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.

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 679 fins la 743.

5-APROVACIÓ DELS COMPTES
GENERALS MUNICIPALS DE
L’EXERCICI 2019.
Aprovades per la Comissió Especial de
Comptes en sessió del dia 11 de
novembre
de
2020
els
Comptes
Municipals de l’exercici 2019.
Vist que l’anterior acord va ésser exposat
per anunci al BOP núm. 221 de 16 de
novembre de 2020, al tauler electrònic i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel
termini reglamentari sense que s’hagi
formulat cap objecció o observació, el Ple
Corporatiu amb el vot favorable dels cinc
membres presents dels set que legalment
el componen, acorda:

Quart- Aprovar el Plec tècnic de l’actuació
Primer.- Aprovar el Compte General del
Pressupost de 2019 d’aquest Ajuntament,
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integrat pel pressupost municipal, un cop
informat per la Comissió Especial de
Comptes i exposat al públic pel termini
previst a l’article 212 del Text refós de la
Llei d’Hisendes Locals.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin
necessaris per a la tramitació de
l’expedient.

6-MODIFICACIÓ
DE
2/2020 DEL PRESSUPOST.

CRÈDITS

L’Alcalde dona explicacions dels motius
pels quals algunes partides han estat
superades i cal acordar modificacions de
crèdits.
D’acord amb l’article 177 del Text refós de
la Llei de les Hisendes Locals, i el RD
500/1990, de 20 d’abril, dels cinc
membres presents, quatre emeten vot
favorable i s’absté Jordi Riera. El Plenari,
doncs, acorda:
Primer-. Aprovar inicialment l’expedient
2/2020 de modificació de crèdits del
pressupost ordinari vigent mitjançant
transferències de crèdit i més i nous
ingressos.
Segon-. Exposar el present acord al BOP
pel termini reglamentari de quinze dies i
en cas de no presentar-se reclamacions o
al·legacions
s’entendrà
aprovat
definitivament sense necessitat de nou
acord.

7-REHABILITACIÓ DE LA CASA DE
POBLET: APROVACIÓ DE PROJECTE
EXECUTIU.
Es dona compte als membres del Ple del
projecte bàsic i d’execució “Rehabilitació
de la Casa de Poblet” redactat per
l’arquitecte Sr. Xavier Zaragoza Montpel.
El pressupost d’execució ascendeix a
202.934,70 euros.
Aquest projecte inclou les recomanacions
fetes per l’arqueòloga als efectes de millor
preservar i restaurar l’immoble i serà
enviat al Departament de Cultura per a
que emeti els seus informes.
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.

8-REHABILITACIÓ DE LA CASA DE
POBLET:
ACCEPTACIÓ
DE
SUBVENCIÓ DE L’1,5% CULTURAL.
Es dona compte al Ple que el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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ha emès resolució provisional en la qual
s’atorga a l’Ajuntament de Vinaixa un ajut
de 90.001,54 euros en el marc del
programa de
l’1,5% cultural. Aquest ajut s’ha de
destinar a l’actuació Rehabilitació de la
Casa de Poblet de pressupost 202.934,70
euros.
El Ple Corporatiu, amb el vot favorable
dels cinc membres presents dels set que
legalment el componen acorda:
Primer.Acceptar
la
subvenció
i
condicions de la resolució provisional i
seguir amb la tramitació del procediment.
Segon.-Comunicar el present al Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.

9-APROVACIÓ
DE
L’AVANTPROJECTE-MEMÒRIA
VALORADA ADEQUACIÓ DE LA
PLANTA PRIMERA DEL CENTRE
CÍVIC PER A BIBLIOTECA.
Es dona compte als membres del Ple de
l’Avantprojecte-memòria
valorada
adequació de la planta primera del Centre
Cívic per a biblioteca redactat per
l’arquitecte Sr. Xavier Zaragoza Montpel.
El pressupost d’execució ascendeix a
33.873,93 euros.
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:
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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.

10-APROVACIÓ PROVISIONAL DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA
IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE
CAPTACIÓ
D’ENERGIA
SOLAR
FOTOVOLTAICA
EN
SÒL
NO
URBANITZABLE.

L’Alcalde explica pel damunt l’ordenança.
En concret que s’evitaran les finques que
sols siguin aptes en part de la superfície
establint un percentatge de superfície
apta a partir del qual tota la superfície de
la finca serà apta per la col·locació de
plaques. També s’explica que a la partida
del plans serà possible compaginar l’ús
agrícola i el fotovoltaic deixant entre cada
filera de plaques 5,40 metres per
l’explotació agrària.
Vista la proposta d’ordenança reguladora
de la implantació de sistemes de captació
d’energia solar fotovoltaica en sòl no
urbanitzable.

Vist l'informe del Secretari-interventor, el
Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable
dels cinc membres presents dels set
legalment componen la Corporació,
acorda:

Primer.Aprovar
provisionalment
l’establiment de l’ordenança reguladora de
la implantació de sistemes de captació
d’energia solar fotovoltaica en sòl no
urbanitzable:(veure annex)

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 l’ordenança
al BOP, sense que aquesta ordenança
entri en vigor fins que s’hagi efectuat
aquesta publicació.
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11-ACORD
BONIFICACIÓ
TAXA
URBANÍSTICA A LA MANCOMUNITAT
D’AIGÜES DE LES GARRIGUES.

En data 25 de juny de 2020 s’atorgava
llicència d’obres (Exp.25/2020) a la
Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues
per l’obra Substitució parcial del tub
d’aigua potable de la Mancomunitat
d’Aigües. Pressupost: 254.642,06 euros.
Taxa urbanística: 2.801,06 euros. Aquesta
llicència va ser informada en plenari del
dia 22 de juliol de 2020.
En l’atorgament de la llicència no es
liquida l’impost de construccions per estar
exempta i sols es va liquidar la taxa
urbanística. La Mancomunitat d’Aigües ha
demanat que sigui bonificada la taxa
atenent a l’interès públic de l’actuació.
El Ple de l'Ajuntament, amb el vot
favorable dels cinc membres presents dels
set que legalment
componen la
Corporació, acorda:
Primer.-Condonar la taxa per llicències
urbanístiques de l’expedient d’obres
25/2020 i deixar sense efecte la liquidació
acordada.
Segon.-Notificar el present acord a la
Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues.

12-APROVACIÓ
DEFINITIU
DE
L’ESTUDI PER A LA ZONIFICACIÓ
DEL TERME MUNICIPAL DE VINAIXA
PER A LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES
RENOVABLES.
En sessió plenària del dia 21 d’octubre de
2020 es va aprovar l’estudi de zonificació
del terme municipal de Vinaixa per al
millor ajustament de criteris d’ordenació i
usos fotovoltaics en sòl no urbanitzable.
Aquest acord i l’estudi s’han sotmès a
informació pública per anunci al BOP de
Lleida núm. 209 de 29 d’octubre de 2020,
al tauler electrònic i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament. L’Alcalde informa que
durant aquest termini s’ha donat compte
de l’estudi a tots els afectats que han
mostrat dubtes i ho han sol·licitat.
Amb quatre vots a favor i una abstenció,
dels cinc membres presents dels set que
legalment el componen, s’acorda:
Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de
zonificació.
Segon.- Publicar aquest acord al BOP i a
la seu electrònica.
Jordi Riera manifesta que s’absté per
manca d’informació.

Alguns d’aquests serveis eren serveis
essencials com la xarxa de clavegueram.
Malgrat que diferents administracions han
promès
ajudes
per
finançar
la
reconstrucció i posada en marxa dels
serveis afectats, a dia d’avui no s’ha rebut
cap ajut. Sols la Diputació de Lleida ha
compromès en ferm una ajuda per
finançar reparacions dels camins rurals.
Cap altra administració a acordat en ferm
ajudes.
L’Alcalde dona compte que una pòlissa a
curt termini no és suficient i que amb el
crèdit serà possible fer front amb les
inversions inajornables i que amb la
recepció de les diferents ajudes serà
amortitzat.
Mentrestant l’ajuntament està assumint
unes
despeses
de
reconstrucció
inajornables que cal finançar per la única
via possible: concertació de crèdit bancari.
Desprès de consultat i demanar ofertes a
les dos entitats bancàries amb oficines al
municipi de Vinaixa s’ha ofert per
CaixaBank la possibilitat de concertar una
operació de crèdit amb les següents
condicions:
-import: 450.000 euros.

12 bis-CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ
DE CRÈDIT.
ANTECEDENTS
Amb motiu de les riuades d’octubre de
2019
es
van
danyar
diverses
infraestructures i serveis municipals.
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-termini: 10 anys:1any de carència més 9
anys d’amortització. (4 trimestres de
carència
més
36
trimestres
d’amortització).
-interès: variable: Euribor a 3 mesos més
0,895%.
-comissió d’obertura i d’estudi: cap (0)

-comissió d’amortització
cancel·lació: cap (0)

avançada

-amortització
trimestral.

d’interessos:

i

liquidació

i

-garantia: personal.
El Ple de l'Ajuntament, amb el vot
favorable dels cinc membres presents dels
set que legalment
componen la
Corporació, acorda:

1.- Concertar una operació de crèdit, en la
modalitat de préstec a llarg termini, amb
l’entitat CaixaBank, per un import de
450.000 euros per finançar les despeses
d’inversió següents:
-Arranjament de zones i
serveis
malmesos per la riuada del 22 de
d’octubre de 2019: camí Trilla-Plaça dels
Arbres: 252.168,84 euros (50% d’obra)
-Escomeses elèctriques(PUOSC): 8.537,22
euros que es correspon amb l’import de la
subvenció no avançada(30%).
-Canvi llums led piscines (PUOSC):
7.833,58 euros que es correspon amb
l’import
de
la
subvenció
no
avançada(30%).
-Coberta piscina (PUOSC): 13.240,04
euros que es correspon amb l’import de la
subvenció no avançada(30%).
-Rehabilitació Can Panxa: 33.031,87
euros(100% subvenció Diputació)
-Rehabilitació
Can
Panxa:
90.001
euros(100% subvenció 1,5% Cultural)
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-Arranjament Bar Sol fase 1(PUOSC):
14.112,68 euros que es correspon amb
l’import
de
la
subvenció
no
avançada(30%).
-Arranjament Bar Sol fase 2(PUOSC):
21.887,32 euros que es correspon amb
l’import
de
la
subvenció
no
avançada(30%).
-Establiment WIFI (PUOSC): 9.205,45
euros que es correspon amb el 41%
l’import de la subvenció.

2. Aprovar el projecte de contracte amb
l’entitat Caixabank amb les condicions
financeres següents:
-termini: 10 anys:1any de carència més 9
anys d’amortització.(4 trimestres de
carència
més
36
trimestres
d’amortització).
-interès: variable: Euribor a 3 mesos més
0,895%.
-comissió d’obertura i d’estudi: cap (0)
-comissió d’amortització
cancel·lació: cap (0)

avançada

-amortització
trimestral 3.

d’interessos:

i

liquidació

i

3. El pagament de les obligacions
derivades d’aquesta operació de crèdit no
queda garantit específicament i tant sols
s´estableix una domiciliació irrevocable,
pel termini de duració del crèdit, dels
ingressos deguts de les subvencions

aprovades per fer front a les inversions
que es pretenen finançar.

El capital degut no meritarà interessos a
favor del deutor.

4. Comunicar la concertació de l’operació
de crèdit a la Direcció General de Política
Financera del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb l´Ordre ECF/138/2007, de 27
d´abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.
5. Facultar a l'Alcalde President per a la
formalització de l'operació de préstec,
d’acord amb les condicions acordades en
el segon i tercer punt, amb l'entitat de
crèdit CaixaBank.
6.
Aquesta
corporació
manifesta
l’acceptació de les Bases reguladores de
subvencions a atorgar a les entitats locals
del territori de Lleida per al finançament
d’interessos derivats de la concertació
d’operacions
de
préstec
per
al
finançament d’inversions, aprovades per
la Diputació de Lleida, així com la
subvenció que li pugui ser atorgada per
dita corporació, en aplicació de les
esmentades bases.

13-INFORMES DE LA
D’AGRICULTURA.

REGIDORIA

El primer tinent d’alcalde, Felip Carré,
comenta que han acabat les obres
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realitzades per l’Agència Catalana de
l’Aigua. Encara que ha estat molt al
damunt dels operaris les feines no han
estat satisfactòries. S’han netejat finques
però caldrà fer marges i aplanar finques.
En relació al vedat comenta que els socis
forans amb motiu del confinament no han
pogut venir i que el 2021 es regularitzarà
la situació amb la quota a pagar.

14-INFORMES
D'OBRES.

DE LA

REGIDORIA

El segon tinent d’alcalde, Alain Anglès
informa que les obres d’estesa de fibra
fan el seu ritme. Informa que les obres de
la zona d’aparcament d’autocaravanes
han acabat.

15-INFORMES DE LA REGIDORIA DE
FESTES I EDUCACIÓ.
La regidoria Jèssica Poch informa:
EDUCACIÓ:
S’ha fet una aportació a l’escola aquest
any 2020 de 1.000 euros per comprar
ordinadors portàtils ja que estan molt
vells.
Casal de Nadal: ahir, 22 de desembre es
va iniciar el Casal de Nadal d’aquest any.
Per tal de garantir la seguretat dels nens i
nenes i seguir amb el protocol que s’ha
treballat a l’escola des de l’inici d’aquest
curs escolar, només s’han pogut apuntar
els alumnes de l’escola que formen les
dues bombolles existents. Hi ha un total
de 3 monitors de lleure i 20 nens i nenes.

Són un total de 9 dies i el preu és de 30€
per nen. Els ingressos són de 600€ i en el
pròxim ple es donarà compte de les
despeses.
FESTES:
Activitat dissabte 19 de desembre: les
diferents associacions del poble juntament
amb la Comissió de festes varen
organitzar una activitat conjunta i a l’aire
lliure per tal de buscar al caga tió del
poble. Durant la caminada, els trobadors
de la Vall de Vinaixa van explicar un conte
de Nadal i els assistents van recollir
elements naturals per a l’elaboració d’un
centre de taula. Seguidament coca amb
xocolata. L’activitat va tenir un preu de 3€
per persona en benefici íntegre per la
Marató.
Nadal + Sant Esteve: divendres 25 al
Casal Vinaixenc hi haurà un petit concert
de Nadal amb el pianista Only Anthony i
finalment hi haurà un brindis per les
festes. El dissabte 26 al Casal Vinaixenc
cagada del tió per a tota la mainada i
arribada del patge reial per recollir les
cartes dels nens i nenes.
Cap d’any: La Comissió de festes facilita
celebrar el cap d’any a casa oferint
diferents plats de càtering que es
repartiran a les cases el mateix dia 31 al
vespre. Així mateix, organitza un concurs
a les xarxes socials que consisteix en
penjar una foto de la taula, de la
vestimenta o simplement felicitant l’any
nou i etiquetant l’Ajuntament.
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16-INFORMES D'ALCALDIA.
L’Alcalde informa del següent:
-Les subvencions demanades són Pla de
Salut
2020-2022,
Pla
Cooperació
municipal (destinat a biblioteques i part a
la Ctra de Tarragona)
-Les subvencions atorgades són de l’1,5%
cultural, ajut pel primer cicle educació
infantil i ajuda extraordinària per riuades
de la Generalitat.
-S’ha arribat a un acord amb el
Departament d’Educació per signar un
conveni per realitzar vàries obres
d’adequació de l’edifici escolar a les
necessitats actuals. Les obres estaven
programades en un període de 7 a 10
anys, però gràcies a l’acord es podran
passar pel 2022 i 2023.
-S’està gestionant la problemàtica de ratio
del menjador escolar. Properament
esperem arribar a la solució.
-Fruit de les al·legacions i del treball amb
la Central de Biblioteques de Lleida, s’ha
pogut revocar l’expedient d’incoació i ens
han donat l’oportunitat de recuperar la
biblioteca Màrius Torres. Durant el 2021
serà una realitat.
-Referent a la fibra òptica, ja hi ha molts
usuaris que ja disposen d’ella, d’altres ho
faran els propers dies. De totes formes,
continuem
solucionant
problemes
diversos, com en el tram de la carretera
de l’Albi numero 18 i al carrer Llibertat no
podia arribar per impossibilitat tècnica i
s’ha buscat la solució perquè hi arribés.
L’objectiu de l’ajuntament és, malgrat és

una empresa privada (operadora) que ho
desplega, poder ajudar i aportar solucions
perquè cap persona es pugui quedar amb
la impossibilitat de contractar fibra.
-S’està
ultimant
el
conveni
amb
l’Arquebisbat per la cessió de l’església
(tota la finca cadastral) per tal de que en
els propers anys es pugui buscar
finançament per poder rehabilitar-la,
restaurar-la i condicionar les sales
parroquials al poble. Es signarà el conveni
properament.
-S’ha formalitzat la reclamació patrimonial
a ADIF per l’afectació al manantial. S’ha
fet a través d’un estudi tècnic extern
analitzant els costos reals i els
d’oportunitat de l’aprofitament del recurs.
A veure si procedeix.
-Finalment, reiterar que és que l’obligació
dels regidors assistir al ple que s’anuncia.
En cas de no poder-ho fer, s’ha d’excusar
a l’alcalde. El que no pot ser és no assistir
per metodologia als plens i sense dir res.
Es demana al grup de l’oposició que
s’exigeixi a la regidora que no assisteix a
assistir-hi, excusar-se o renunciar. No és
el cas del regidor Jordi Sarlé que ha
excusat la seva assistència avui.
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És indigne que en un poble dels habitants
que som passi això, crec que la gent
confia i diposita la confiança i compromís
a les persones per millorar el poble, no
per no ser-hi.

17-PRECS I PREGUNTES.
Felip Carré pregunta en relació a la
rehabilitació de la Casa Poblet si caldrà fer
de nou la coberta atenent que fa poc ja es
va fer. L’Alcalde respon que les obres es
van fer sense el permís de Patrimoni del
Departament de Cultura i que la coberta
s’haurà de fer de nou seguint les
prescripcions del Departament de Cultura.
A la vegada les obres no van resoldre la
totalitat de les afectacions a veïns
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 dona 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 731 a 743.

PLE EXTRAORDINARI 20-01-21
Hi assisteixen:
- Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde
- Felip Carré Carré, Primer Tinent
d’Alcalde
- Jèssica Poch Martínez, regidora
- Jordi Sarlé Gallart, regidor
Josep Sans Solsona, secretari

No assisteixen:
La resta de regidors i regidores s’han
excusat.
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.
Per tractar-se d’una sessió extraordinària
de caràcter urgent, en compliment de
l’article 98b) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
correspon als membres del Ple ratificar la
seva convocatòria.
Els membres del Ple assistents per
unanimitat en ratifiquen la convocatòria i
orde del dia.

Temes tractats (ordre del dia) :
1- Sorteig per designar els membres
de la Mesa electoral per a les
Eleccions
al
Parlament
de
Catalunya del dia 14 de febrer de
2021.
1- SORTEIG PER DESIGNAR ELS
MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL
PER
A
LES
ELECCIONS
AL
PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA
14 DE FEBRER DE 2021.
Desenvolupament de la sessió:
Per complir el que disposen els articles 25
i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del
règim electoral general, es realitza al
sorteig públic per designar els membres
de la Mesa electoral que s’ha de constituir
el dia 28 d’abril de 2019, per a les
Eleccions generals, convocades pel Reial
Decret 129/2019, de 4 de març.
Del sorteig resulten les persones que tot
seguit es relacionen, les quals han
d’exercir els càrrecs que per a cadascuna
s’indica. En compliment de la normativa
de protecció de dades sols es fa constar
en acta les inicials del nom i cognoms i els
primers quatre números del DNI.
MUNICIPI: VINAIXA
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA: U

NOM DEL LOCAL ELECTORAL: VESTIBUL
PRINCIPAL DE L'AJUNTAMENT
ADREÇA: CTRA LLEIDA NUM: 1
PRESIDENT O PRESIDENTA
Nom: MJTR.
Identificador: 4776****-*
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r
Nom: NAA

Identificador: 4089****-*
VOCAL 2n SUPLENT 1r
Nom: JMR
Identificador: 4085****-*
VOCAL 2n SUPLENT 2n
Nom: ARG
Identificador: 7807****-*

Identificador: 4768****-*
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n
Nom: MGSZ
Identificador: 4089****-*
VOCAL 1r Nom: MSC.
Identificador: 4370****-*
VOCAL 1r SUPLENT 1r
Nom: AGC
Identificador: 7810****-*
VOCAL 1r SUPLENT 2n
Nom: RPM
Identificador: 4793****-*
VOCAL 2n
Nom: MFS
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També s’acorda comunicar aquest Acord a
la Junta Electoral de Zona, mitjançant
certificat acreditatiu del mateix.
El president aixeca la sessió, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.
Portat a terme el punt de l'ordre del dia el
Sr. Alcalde-President aixeca la sessió i la
dóna per finalitzada, ordenant que
s'aixequi acta.
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 744 a
746.

L’Ajuntament informa que properament es penjarà el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i
el Clima (PAESC) i els documents del Document Únic de Protecció Civil Municipal
(DUPROCIM) a la web de l’Ajuntament. Us animem a consultar-los ja que es defineixen
objectius, metodologies i accions importants per Vinaixa i els Vinaixencs i Vinaixenques.

L’Ajuntament de Vinaixa i la comissió de la Fira de l’Oli i la Pedra informen que no es
celebrarà la Fira de l’Oli i la Pedra per aquest any 2021, la propera edició, esperem que
pugui ser la del 2022 amb un nou impuls.

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). Animeu-vos que ara és el moment.

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.
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