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Informació de l’Ajuntament de Vinaixa
FEBRER 2020 - Nº8
DL L 1068-2019

CONTINGUT,


Ple ordinari del 15 de gener del 2020

PLE ORDINARI 15-01-2020
Hi assisteixen:
- Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde
- Alain Anglès Pérez, Segon Tinent
d’Alcalde
- Jèssica Poch Martínez, regidora
- Jordi Sarlé Gallart, regidor
- Jordi Riera Carré, regidor
- Josep Sans Solsona, secretari
-Felip Carré Carré, Primer Tinent d’Alcalde
i Sílvia Arnau Villate, regidora han avisat
que arribarien tard.
A l’inici del punt 5 de l’ordre del dia
s’incorpora Felip Carré Carré. Uns minuts
després s’incorpora a la sessió Sílvia
Arnau Villate.
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.

1- Aprovació de l’acta de la sessió
anterior.
2- Llicències urbanístiques.
3- Resolucions i Decrets d’Alcaldia.
4- Relació de factures.
5- Aprovació plantilla de personal i
relació de llocs de treball per 2020.
6- Aprovació de projecte Arranjament
de zones i serveis malmesos per la
riuada del 22/10/2019.
7- Aprovació del Plec de clàusules per
la
licitació
de
l’actuació:
Arranjament de zones i serveis
malmesos per la riuada del
22/10/2019.
8- Actuació pel Pla de dinamització
local de la Diputació de Lleida
2019.
9- Informes
de
la
Regidoria
d'Agricultura.
10- Informes de la Regidoria d'Obres
11- Informes de la Regidoria de Festes
i Educació.
12- Informes d'Alcaldia

13- 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 18 de desembre de 2019
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 5 membres presents
dels set que legalment componen el Ple.

2-LLICÈNCIES

I

COMUNICACIONS

PRÈVIES URBANÍSTIQUES.
No hi ha hagut cap llicència des del darrer
Ple

3-RESOLUCIONS

I

DECRETS

D’ALCALDIA.
1-Decret d’Alcaldia 1/2020, de 8 de gener
Per tal de portar a terme l’obra
Arranjament de zones i serveis malmesos
per la riuada del 22 d’octubre de 2019,
de pressupost 512.373,12 euros més
107.598,36 euros d’IVA cal iniciar
l'expedient per a la contractació d'aquesta
obra, d'acord amb Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es transposen a
l’ordenament
jurídic
espanyol
les
Directives del Parlament Europeu i del

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.
Per tot això, en virtut de les atribucions
que m'han estat legalment conferides,
RESOLC:
1. Que s'iniciï l'expedient per a la
contractació de l'obra Arranjament de
zones i serveis malmesos per la riuada del
22 d’octubre de 2019
2. Que s'incorpori a l'expedient l'acord
d'aprovació del projecte i l'acta del
replanteig.
3. Que s'emetin els informes següents:
- Informe del tècnic municipal sobre la
modalitat més adequada per a la
contractació,
d'acord
amb
les
característiques de l'obra.
- Informe de la Intervenció de Fons sobre
l'existència de crèdit adequat i suficient
per atendre la despesa.
- Informe de la Secretaria sobre la
legislació aplicable, la modalitat de
contractació que cal seguir i si es disposa,
en ferm, dels elements físics i jurídics que
són necessaris per a l'execució normal de
l'obra.
4. Que es doni compte d'aquest Decret al
Ple en la primera sessió que realitzi.
2-Decret d’Alcaldia 2/2020, de 15 de
gener.
Confeccionats per secretaria els padrons
fiscals relatius al primer semestre de la
taxa de recollida d’escombraries de 2020,
al primer trimestre de la taxa de
subministrament d’aigua de 2020 i segon
trimestre de la taxa de clavegueram de
2020.
DECRETO:
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Primer.- Aprovar
esmentats.

els

padrons

fiscals

Segon.- Exposar-ho a disposició dels
interessats pel termini d’un mes,
mitjançant la publicació de l’edicte al BOP
i a la Secretaria de l’Ajuntament.
Tercer.- Atès el que disposen els articles
102.3 de la Llei General Tributaria i
l’article 14.2.C) del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de les Hisendes
Locals, notificar-ho col·lectivament.
4-RELACIÓ DE FACTURES.
Es dona compte als membre del Ple,
mitjançant mostra durant el Ple de dos
còpies impreses en paper, de la relació de
factures
que
s’han
registrat
a
l’Ajuntament. En concret, des del registre
de factura 795 fins la 835 de 2019 i 1 fins
la 17 de 2020.
L’Alcalde comenta que hi ha un retard en
el pagament a proveïdors doncs amb les
riuades s’han hagut de fer front a més
despeses de les normals i s’ha generat
falta de liquidesa.
Jordi Sarlé pregunta si el consorci no
pagarà aviat. Respon l’Alcalde que no se
sap i que no li consta que cap ajuntament
hagi rebut les indemnitzacions del
consorci.
Jordi Sarlé pregunta sobre el fet que hi ha
dos factures de Teccar. Respon l’Alcalde
que els treballs de neteja de dipòsit de
gasoil de consultori es va fer en dos
treballs i es van generar dos factures.
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5-APROVACIÓ PLANTILLA DE
PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL PER 2020.
Es dona compte al Ple corporatiu de la
plantilla orgànica i de la relació de llocs
de treball de l’Ajuntament de Vinaixa per
l’exercici 2020.

El Ple amb el vot favorable dels set
membres que legalment el componen,
acorda:
Primer.-Aprovar la plantilla orgànica i
relació de llocs de treball per 2020.
Segon.- Exposar al públic el present acord
mitjançant anunci al BOP.
PLANTILLA ORGÀNICA
1.D’òrgans de govern.
Alcaldia a jornada parcial (75%)
2.Funcionaris de carrera.
Funcionaris d’habilitació nacional.
Secretari. Grup A2, nivell 26. Places
1.Interina.
3.Personal laboral
1-Administrativa. Grup C1, nivell
Places 1. Fixe a temps complert.

18.

2-Encarregada de biblioteca. Grup C2.
Places 1. Indefinit a temps parcial.
3-Encarregada de llar d’infants. Grup C2.
Places 1. Temporal a temps parcial.
4-Agutzil. Grup E, nivell 14.Places 1. Fixe
a temps complert.

5-Operària serveis de neteja. Grup E,
nivell 10.Places 1. Indefinit a temps
complert.
6-Operari de vigilància. Grup E. Places 1.
Temporal a temps parcial.
7-Operari treballs varis(peó).Grup E.Places
1. Temporal a temps parcial.
8-Operari servis assistencials. Grup E.
Places 1. Temporal a temps parcial.
9-Tècnic turisme. Grup B. Temporal a
temps complert.
10-Tècnic turisme. Grup B. Temporal a
temps complert.
11-Operari
treballs
varis(peó).Grup
E.Places 1. Temporal a temps parcial.
12-Operari
piscines.Grup
1.Temporal a temps parcial.

E.

Places

13-Monitor casals infants.Grup C.Places 2.
Temporal a temps parcial.

RELACIONS DE LLOC
1.D’òrgans de govern.
Alcaldia a jornada parcial(75%). Titular:
Josep Maria Tarragó Clivillé
2-De
personal
funcionari.
Número
d’ordre:1. Lloc de treball: secretariinterventor. Nivell de complement de
destí: 26.Titular vacant.
3-De personal laboral.
Número d’ordre: 1. Lloc de treball:
administratiu.
Categoria
professional
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administrativa. Tipus contracte indefinit.
Titular: Elisabet Arbat Molas.
Número d’ordre: 2. Lloc de treball: auxiliar
de biblioteca. Categoria professional
auxiliar de biblioteca. Tipus de contracte:
temporal a temps parcial. Titular: Olga
Alberich Jové.
Número d’ordre:3 .Lloc de treball:
guarderia. Categoria professional auxiliar
de guarderia. Tipus de contracte:
temporal a temps parcial. Titular: Maria
Alba Serra Sala.
Número d’ordre: 4. Lloc de treball: agutzil.
Categoria professional peó.Tipus de
contracte: indefinit. Titular: Francisco
Lorente Cañas.
Número d’ordre:5. Lloc de treball:
personal de neteja. Categoria professional
netejadora. Tipus de contracte: indefinit a
temps complert. Titular: Isolina Moyo
Martín.
Número d’ordre :6.Lloc de treball: vigilant.
Categoria professional peó. Tipus de
contracte: temporal a temps parcial.
Titular: Eloi Soberana Fort.
Número d’ordre:7.Lloc de treball: peó.
Categoria professional peó varis. Tipus de
contracte: Temporal a temps parcial.
Titular: Sergi Clota Mur.
Número d’ordre:8.Lloc de treball: peó
servei assistencial. Categoria professional
peó. Maite Clota Pujol
Número d’ordre:9: Lloc de treball: tècnic
de turisme. Categoria professional tècnic.
Contracte: temporal a temps complert.
Titular: Adrià Xammar.

Número d’ordre:10: Lloc de treball: tècnic
de turisme. Categoria professional tècnic.
Vacant.
Número d’ordre:11.Lloc de treball: peó.
Categoria professional peó varis. Tipus de
contracte: Temporal a temps parcial.
Vacant.
Número d’ordre:12.Lloc de treball: peó
piscines. Categoria professional peó. Tipus
de contracte: Temporal a temps parcial.
Titular: vacant.
Número
d’ordre:13.Lloc
de
treball:
monitors/educadors casal d’infants.
Tipus de contracte: Temporal a temps
parcial. Titulars: vacants.

6-APROVACIÓ
PROJECTE
ARRANJAMENT DE ZONES I SERVEIS
MALMESOS PER LA RIUADA DEL
22/10/2019.
Es dona compte als membres del Ple del
projecte Arranjament de zones i serveis
malmesos per la riuada de 22 d’octubre
de 2019 redactat per l’arquitecte Sr.
Xavier Zaragoza Montpel. El pressupost
d’execució ascendeix a 619.971,48 euros.
L’Alcalde explica que el projecte, entre
altres
actuacions,
preveu
posar
enllumenat al vial dels horts, es refà
enllumenat de la plaça, es treuen
obstruccions a l’aigua a la plaça i també
es referan marges frontals dels propietaris
que ho vulguin. El projecte també
permetrà a la Mancomunitat d’Aigües de
les Garrigues la col·locació del tub
d’abastament d’aigua a altres poblacions i
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l’execució del projecte evitarà situacions
d’insalubritat que podrien sorgir a la llarga
i sobretot amb el bon temps. També fa
esment que el projecte s’haurà de
finançar amb crèdits bancaris fins que no
arribin les subvencions.
Jordi Sarlé pregunta si l’ACA no col·labora
o assumeix finançament. Respon l’Alcalde
que no que l’ACA ha engegat una línia per
subvencionar obres d’abastament d’aigua i
prou. De moment les administracions
tenen coneixement dels danys i han
d’obrir encara línies d’ajut per finançar la
reposició dels serveis.
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 set
membres 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.
7-APROVACIÓ
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES PER LA LICITACIÓ DE
L’ACTUACIÓ
ARRANJAMENT
DE
ZONES I SERVEIS MALMESOS PER LA
RIUADA DEL 22/10/2019.

Es dona compte al Ple del Decret
d’Alcaldia 1/2020, de 8 de gener en que
es resol l’inici de l’expedient de
contractació.
Es dona compte de l’acta de replanteig del
projecte d’obres Arranjament de zones i
serveis malmesos per la riuada del
22/10/2019 subscrit pel tècnic Sr. Xavier
Zaragoza Montpel.
L’Alcalde dona explicacions del plec i dels
criteris
establerts
per
l’adjudicació
mitjançant possibles les millores i el que
es persegueix amb aquestes.
Jordi Sarlé pregunta si amb crèdit bancari
es pretén finançar tota l’obra. Respon
Alcalde que s’espera que no tingui de ser
així doncs el pagament de la primera
certificació d’obra sorgirà el juny i s’espera
que es pugui disposar ja d’ajudes per
finançar l’obra.
Vista la proposta de Plec de Clàusules
administratives particulars confeccionada
per secretaria.
L’Alcalde posa a aprovació el present punt
amb el següent resultat:
-vots a favor 4: Josep Maria Tarragó, Felip
Carré, Alain Anglés i Jèssica Poch
-abstencions, 3: Jordi Sarlé, Sílvia Arnau i
Jordi Riera.
L’Alcalde pregunta si es pot saber el motiu
de l’abstenció. Respon Jordi Sarlé que
degut a que no hi ha el finançament
tancat potser no s’hauria d’anar tan ràpid
en l’execució. Respon Alcalde que hi ha
necessitat de restablir serveis.
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El Ple Corporatiu, doncs, per majoria
absoluta, acorda:
PrimerAprovar
l’expedient
de
contractació de l’obra Arranjament de
zones i serveis malmesos per la riuada del
22/10/2019
pel
procediment
obert
simplificat
Segon- Nomenar com a membres de la
Mesa de Contractació de l’obra esmentada
els següents:
-president: Alain Anglès Pérez.
-primer vocal: Xavier Zaragoza Montpel,
arquitecte municipal.
-segon vocal:Josep Sans Solsona, secretar
interventor
-secretaria:
Elisabet
administrativa.

Arbat

Molas,

Tercer- Aprovar el plec de clàusules
administratives particulars, transcrites en
annex, que ha de regir la contractació de
l'obra Arranjament de zones i serveis
malmesos per la riuada del 22/10/2019
per un import de 512.373,12 euros més
107.598,36 euros d’IVA.
Quart- Aprovar la licitació del contracte
pel procediment obert simplificat i
sotmetre a informació pública la
convocatòria de licitació de contractació
de l’obra mitjançant anunci al perfil del
contractant.

Cinquè.-Nomenar
responsable
del
contracte a Xavier Zaragoza Montpel,
director facultatiu del contracte d’obres.

Sisè- Facultar l'alcalde, o membre de la
corporació en qui delegui, perquè dugui a
terme totes les actuacions necessàries per
a la tramitació i l'execució d’aquest
acords.

PLEC
DE
CLÀUSULES
ECONOMICOADMINISTRATIVES
PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
EL
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE
LES
OBRES
CORRESPONENTS
A
L’ARRANJAMENT DE ZONES I SERVEIS
MALMESOS PER LA RIUADA DEL
22/10/2019.

(a l’ajuntament es disposa del plec de
condicions per qui el vulgui consultar,
degut a la seva complexitat tècnica i
llargària s’ha considerat oportú no
reproduir-lo)
8ACTUACIÓ
PEL
PLA
DINAMITZACIÓ
LOCAL
DE
DIPUTACIÓ DE LLEIDA 2019.

DE
LA

Vistes les bases i la convocatòria del Pla
de Dinamització local de la Diputació de
Lleida per a l’anualitat 2019.
L’Alcalde dona compte que l’actuació de
rehabilitació de Can Panxa va obtenir ajut
del Departament de Cultura però que no
és suficient per poder executar i que cal
sumar altres línies d’ajut. El Pla de
Dinamització Local permetrà finançar
algunes partides del projecte i el termini
d’execució establert al PDL, fins 31 de
desembre de 2021, facilita sumar aquesta
ajuda a la del Departament de Cultura.
També informa l’Alcalde que s’està
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engegant la convocatòria de l’1% cultural
del qual Can Panxa es pot beneficiar.
Vista la Memòria tècnica valorada Obres
prèvies, enderroc i desmuntatge i reforç
de fonament i estructura que forma part
del projecte d’obres Rehabilitació de la
Casa de Poblet (Can Panxa), confeccionat
per l’arquitecte municipal Xavier Zaragoza
Montpel.
Vist que aquest memòria tècnica forma
part del projecte Obres de rehabilitació de
la Casa de Poblet(Can Panxa) aprovat en
sessió plenària del dia 21 d’agost de 2019.
El Ple amb el vot favorable dels set
membres que legalment el componen
ACORDA:
1.-Aprovar la Memòria tècnica valorada
Obres prèvies, enderroc i desmuntatge i
reforç de fonament i estructura de
pressupost 34.770,39 euros i l’estudi de
viabilitat econòmica.
2.- Presentar aquesta actuació a la
convocatòria del Pla de Dinamització local
de la Diputació de Lleida de 2019.
9-INFORMES DE LA REGIDORIA
D'AGRICULTURA.
Felip Carré informa que s’ha fet un pregó
per a qui estigui interessat en recollir
llenya de pins cremats de la ctra de l’Albi.
També informa que s’han retirat els pins
de les piscines i de la zona del pícnic i s’ha
comprat un detector de xips per poder
identificar els titulars dels gossos perduts
o abandonats.

D’altra banda informa que es van obrint
camins i que en els camins principals es
posa tot-ú i es fa compactació.
10-INFORMES DE LA REGIDORIA
D'OBRES
Alain Anglès informa que la Mancomunitat
d’Aigües segueix garantint l’abastament
d’aigua a les poblacions afectades
mitjançant el provisional connectat a la
xarxa de Vinaixa. També que s’ha reparat
una fuita d’aigua al carrer del Forn davant
el número 13.
Comenta
que
està
sol·licitant
pressupostos a diferents empreses,
especialitzades, pel buidat de runes i
neteja del pou de Sant Miquel afectat per
les riuades. S’està estudiant la possibilitat
d’aprofitar el pou emplaçat en les
proximitats, com alternativa.
S’informa que Gespasa a instal·lat el nou
controlador, amb dues consoles per a
simplifica i millorar les maniobres de
càrrega. Resta per ajustar volums i posta
en marxa un cop estigui solucionat el
tema del pou.
S’està estudiant la possibilitat d’instal·lar
un punt de càrrega provisional per a les
botes d’ensulfatar.
Avui mateix l’Agència Catalana de l’Aigua
ha agafat un mostreig del pou de Sant
Miquel i pou Puntarró per mirar la qualitat
de l’aigua de l’aqüífer de l’al·luvial de
Vinaixa.
S’han mantingut reunions amb la
constructora principal que està intervenint
en la zona afectada per la riuada i Adif per
concretar i definir exactament la possible
afectació de la mina de captació en el seu
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àmbit d’actuació. En principi no sembla
afectada per moviment de terres i
moviment de maquinària. Queda pendent
el poder fer una inspecció quan les
condicions ho permetin.
En quant a obres, es van començar les
obres corresponent a la nova escomesa
elèctrica de les piscines i també s’han
iniciat les obres de Reforma del Casal
Vinaixenc. També s’han fet obres a la llar
d’infants.
Finalment, dir que s’ha desmuntat
l’enllumenat de nadal.

11-INFORMES DE LA REGIDORIA DE
FESTES I EDUCACIÓ.
La regidora Jèssica Poch dona compte del
casal de Nadal amb una assistència de 24
nens i nenes. El cost del casal ha estat de
820,63 euros dels quals 724,38 euros són
de monitores i 96,25 euros de material.
Els ingressos han estat de 430 euros.
En quant a festes es valoren positivament
totes les activitats realitzades aquest
Nadal pel que fa a l’assistència. Així, anem
a buscar el tió més xocolatada a càrrec
del nou grup de grallers, més acte de
caga tió més ball ha tingut un cost de 255
euros: 200 euros del ball i 55 euros de
caga tió.
També bona assistència amb l’arribada
patge reial.
En relació al Cap d’Any l’assistència va ser
de 90 persones al sopar més 20 a la festa.
Es van ingressar 5.955€ (dels quals 280€
són de les consumicions de la barra

lliure).En proper ple s’espera poder donar
compte del cost de la festa.
La recollida idees reials van generar 255
euros d’ingressos. I la Cavalcada i entrega
dels Regals un cost de 235,50 euros en
caramels i materials per execució de
carrosses

12-INFORMES D'ALCALDIA.
Informa que ens han concedit subvenció
per patrimoni arquitectònic per la teulada
de cal Panxa, de l’IEI. Una actuació que
es va portar a terme sense cap ajuda i
sense supervisió de tècnic. Jordi Sarlé
comenta que estava emparaulada l’ajuda
així que sortís la convocatòria i que
l’arquitecte municipal va fer una visita a
l’obra.
També s’ha concedit ajut dins el catàleg
de la oferta cultural per la cobla de l’aplec
de Sant Bonifaci.
Informa que s’està fent un seguiment del
manantial amb converses continuades
amb el director d’obra i s’ha demanat a
Adif tres passa-tubs o baines per les obres
del riu i passar aigua del manantial.
També s’ha mantingut converses amb
l’església pel tema del mal estat que
s’aprecia en les sales parroquials i
l’arquitecte municipal farà una valoració i
es mirarà d’arribar a un acord per revertir
el deteriorament.
Amb motiu de les obres al Casal Vinaixenc
s’han hagut de reubicar les activitats de
les associacions a altres llocs.
S’han iniciat converses amb responsables
de carreteres per coordinar les obres del
riu i l’afectació a les servituds de carretes.
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Informa que s’ha constituït una comissió
per l’organització de la fira de l’oli amb
empresaris, associacions, gent destacada
en l’àmbit i altres voluntaris. Aviat es
tindrà el programa enllestit.
També s’han mantingut reunions amb la
Cap del consultori per tal de tractar les
llistes de pacients i manera de donar
compliment a la protecció de dades,
logística
organitzativa
i
finalment
mancances de l’edifici.
En relació a l’escomesa elèctrica de les
piscines, informa que, des de l’any 1992
que estan en funcionament i ningú havia
iniciat els tràmits de col·locació i
legalització de les escomeses. Informa
que cap equipament municipal té
legalitzada
l’escomesa
elèctrica
i
s’aprofitaran les obres del Casal Vinaixenc.
També es vol legalitzar el quadre elèctric.

13-PRECS I PREGUNTES

.

Jordi Sarlé esmenta que sembla ser que
els propietaris del carrer Migdia,22 volen
iniciar més obres i com està la situació.
Respon l’Alcalde que va haver una
primera reunió amb els propietaris en la
qual es va fer una presentació del
projecte pels propietaris a la vegada que
se’ls comunica que havia una legalitat
urbanística a complir i que calia obtenir
permisos. També per part de Sindicatura
de Greuges s’han fet requeriments a
l’ajuntament
sobre
les
actuacions
municipals en relació a la finca del carrer
Migdia,22. Ja més darrerament els
propietaris informen a l’ajuntament que
han col·locat estaques delimitadores de

l’alineació a vial. Xavier ha anat a fer
comprovació però caldrà l’assistència de
topògraf degut a les irregularitats de la
superfície. També els propietaris han
posat en coneixement de l’ajuntament la
descàrrega de fusta però entenem que
per la descàrrega de fusta no es pot
actuar i s’estarà vigilant si inicien cap obra
per dictar una ordre de suspensió d’obres
amb tots els efectes pel cas de
desobediència. I d’altra, a l’espera que els
contenciosos administratius siguin resolts,
esperem a favor dels interessos de
l’Ajuntament.
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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 569 a 596.

L’Ajuntament agraeix l’assistència a les reunions periòdiques que es realitzen al centre cívic.
Ja s’han realitzat de caça i agricultura, riuades en dues ocasions, obres i properament es
realitzaran d’altres temes. Es demana la màxima assistència en cada una de les ocasions.

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.

El Centre de Serveis comunica que tothom que vulgui col·laborar amb el servei del centre,
durant el mes de març, es podrà col·laborar amb la quota voluntària de 10€. També
s’informa que el servei està obert cada dia i cada activitat per a tothom i que l’ajuda no és
obligatòria, encara que, facilita el dia a dia del centre i de les activitats que s’hi organitzen.
Així doncs, es demana a tothom que vulgui la seva col·laboració.

L’Ajuntament i la comissió de la Fira de l’Oli i la Pedra demana la col·laboració de tots en la
difusió del programa de la 17ª Fira de l’Oli i la Pedra. Podeu trobar-ho en format digital a la
pàgina web i a l’ebando. També en format paper a l’Ajuntament de Vinaixa. Per altra
banda, anima a tots els Vinaixencs i Vinaixenques a la participació als actes organitzats així
com la màxima col·laboració i comprensió durant la celebració de la mateixa.

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