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CONTINGUT,


Ple ordinari del 24 de novembre del 2021

PLE ORDINARI 24-11-2021
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
- Jordi Vilalta Serra, regidor
Josep Sans Solsona, secretari
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.

2345-

Llicències urbanístiques.
Resolucions i Decrets d’Alcaldia.
Relació de factures.
Aprovació de diverses certificacions
d’obres.
6- Adjudicació lloc de treball de tècnica
auxiliar de biblioteca.
7- Disposició del crèdit per despeses
corrents.
8- Adjudicació actuació Can Panxa.
9- Entrada en vigor contracte del Bar
Sol.
10- Moció per al traspàs real de rodalies
a la Generalitat.
11- Convenis
amb
associacions
municipals.
12- Aprovació de Plec de clàusules per
la concessió d’espai públic per a la
instal·lació d’estació de recàrrega de
vehicles elèctrics.
13- Aprovació de Pressupost per 2022.
14- Informes
de
la
Regidoria
d'Agricultura.
15- Informes de la Regidoria d'Obres.

16- Informes de la Regidoria de Festes i
Educació.
17- Informes d'Alcaldia
18- 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 20 d’octubre de 2021 l'esborrany de la
qual els ha estat tramesa juntament amb
la convocatòria de la present sessió. L’acta
es aprovada amb el vot favorable dels sis
membres presents en aquella sessió.

2-LLICÈNCIES

I

COMUNICACIONS

PRÈVIES URBANÍSTIQUES.
1-Llicència 60/2021 a favor de LAM per
tancament parcial de la parcel·la a
l’immoble de la parcel·la 302 del polígon 3.
2-Llicència 65/2021 a favor de JMCA per fer
tancament de la parcel·la de la ctra. de
***********.
3-Llicència 66/2021 a favor de GSZ per
reforma parcial de la planta segona
d’habitatge entre mitgeres a l’immoble de
ctra de ********.
4-Llicència 62/2021 a favor de FCR per
canvi de porta de l’hort a la parcel·la 148
del polígon 2.
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3-RESOLUCIONS

I

DECRETS

D’ALCALDIA.
1-Decret d’Alcaldia 38/2021, de 22
d’octubre
Vista la proposta de resolució provisional
d’atorgament de subvencions per a
inversions d’abastament en alta de la
convocatòria de l’Agència Catalana de
l’Aigua per Resolució TES/387/2021, de 9
de febrer.
Vist que en la proposta de resolució
provisional hi consten les actuacions
presentades per l’Ajuntament de Vinaixa
Adequació de la bassa d’emmagatzematge
d’aigua(Exp.
OAA010/21/000029)
i
Recuperació de la captació de la Plaça dels
Arbres (Exp. OAA010/21/000030).
Vist que la proposta de resolució
provisional
estableix
la
necessitat
d’acceptació de l’ajuda per part de l’ens
beneficiari, Ajuntament.
Decreto
Primer.- Acceptar la proposta de subvenció
atorgada, per part de l’Agència Catalana de
l’Aigua, per les actuacions Adequació de la
bassa d’emmagatzematge d’aigua(Exp.
OAA010/21/000029) i Recuperació de la
captació de la Plaça dels Arbres (Exp.
OAA010/21/000030).
Segon.- Comunicar l’acceptació a l’ACA i
donar compte del present al Ple de la
Corporació.
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 648 fins
la 743.

Pendent executar…………….
euros

166.265,59

Vistes les anteriors certificacions.
5-APROVACIÓ
DE
DIVERSES
CERTIFICACIONS D’OBRES.
Es dona compte al Ple de les següents
certificacions.
- En relació a l’obra Restauració de la presa
del pantà i la canonada d’abastament de
Vinaixa.
Tercera certificació
Pressupost inicial: 149.367,36 euros.
Pressupost adjudicació………... 149.367,36
euros
Import executat ..................... 61.854,25
euros
Import certificació núm.3 ........ 10.318,15
euros
Pendent executar……….....……. 77.194,96
euros

-En relació a l’obra Projecte constructiu
d’una nova ETAP.
Tercera certificació:
Pressupost adjudicació……...… 247.561,39
euros
Import executat ..................... 11.256,08
euros
Import certificació núm.3 ........70.039,72
euros
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Vist l’informe d’Intervenció dels Fons
Municipal, el Ple amb el vot favorable dels
set membres que legalment el componen
acorda
aprovar
les
certificacions
esmentades.

6-ADJUDICACIÓ LLOC DE TREBALL
DE

TÈCNICA

AUXILIAR

DE

BIBLIOTECA
Es dona compte als membres del Ple del
procés selectiu per ocupar el lloc de treball
de tècnica auxiliar de biblioteca.
S’informa que sols s’han presentat dos
aspirants que han aportat tota la
documentació per a ser admeses al
procediment selectiu.
Vista l’acta de la Mesa de selecció
celebrada el 8 de novembre de 2021, es
sotmet a votació l’acord:
-a favor quatre membres: JM Tarragó, F.
Carré, A. Anglès i J. Poch.
-abstencions: J. Sarlé, J. Riera i J. Vilalta.
Jordi Sarlé comenta que s’opta per
l’abstenció atenent que es crea un lloc de
treball amb tot el que això suposa.
Així doncs, amb el vot a favor de quatre
membres del set que legalment el
componen s’acorda:
Primer.- Aprovar la següent valoració:

1-Josefina Duch Farré, 9 punts.
2-Laura Avià Bosch, 28,96 punts.
Segon.-Contractar a l’aspirant Laura Avià
Bosch per ocupar el lloc de treball de
tècnica auxiliar de biblioteca.
Tercer.- Comunicar el presents acords a les
aspirants.

7-DISPOSICIÓ

DEL

CRÈDIT

PER

DESPESES CORRENTS.
L’Alcalde dona compte que s’han fet ús de
uns 24.000 euros del compte on hi ha
domiciliat el crèdit per atendre despeses
per les quals el crèdit no estava previst. Es
tracta de despeses subvencionades i així
que l’Ajuntament ingressi la subvenció es
destinarà al compte del crèdit.
Amb set vots a favor es ratifica la disposició
provisional.
Jordi Sarlé demana per quin es el
percentatge sobre el qual s’ha fet us del
crèdit. Respon alcalde que ara mateix no
ho sap però ho mira en el mateix moment
per l’aplicació: és entorn els 240.000 euros.

8-ADJUDICACIÓ

ACTUACIÓ

CAN

PANXA.
Per Resolució d’Alcaldia de 19 d’octubre de
2021 es va iniciar el procediment obert per
a contractar l’obra Rehabilitació de Can
Panxa.
En sessió plenària del dia 20 d’octubre de
2021 es van aprovar el Plec de clàusules
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administratives que havien de regir la
licitació i simultàniament es convoca la
licitació. En sessió de la Mesa de
contractació del dia 23 de novembre de
2021 es va proposar, com a única empresa
presentada,
atorgar
l’adjudicació
a
l’empresa Segesco Universal, SLU CIF
B25768342.
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 única que s’ha presentat, el Ple de la
Corporació amb el vot favorable del set
membres que el componen acorda:
1-Adjudicar el contracte de l’obra
Rehabilitació de Can Panxa a l’empresa
Segesco Universal, SLU CIF B25768342 per
un preu
de 167.714,63 euros sense
IVA.(IVA
=35.220,07
euros.
Total
202.934,70 euros).
2-Acceptar la totalitat de les millores
proposades per l’empresa en l’oferta
presentada.
3.-Requerir la constitució de la garantia en
quantia del 5% de l’import adjudicació,
exclòs IVA, en concret 8.385,73 euros.
Termini de constitució: 15 dies hàbils des
de la notificació. De no atendre el
requeriment de constitució de la garantia
dins el termini esmentat s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta i se’l
exigirà el 3% del pressupost de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat. La
licitació esdevindrà deserta.
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.

9-ENTRADA EN VIGOR CONTRACTE
DEL BAR SOL
Per l’Alcalde es recorda que en plenari del
dia 24 d’agost de 2021 es va adjudicar el
contracte d’explotació del servei de bar del
Bar Sol. En data 13 d’octubre de 2021 es
va formalitzar el contracte amb els
adjudicataris.
Es dona compte al Ple que malgrat la
signatura del contracte no s’ha pogut
executar atenent a que les obres
d’adequació del local de bar no han
finalitzat.
Per tot això, l’Alcalde proposa als membres
del Ple no exigir el preu del contracte fins
que els adjudicataris puguin prendre
possessió del local i posar en marxa el barrestaurant.
Es proposa com a data d’inici del contracte
el dia 1 de desembre de 2021.
Els membres del Ple amb el vot favorable
dels set membres que legalment el
componen acorden la proposta de
l’Alcalde.
10-MOCIÓ PER AL TRASPÀS REAL DE
RODALIES A LA GENERALITAT
La vaga de maquinistes de Renfe, del 30
de setembre al 7 d’octubre, va provocar el
caos a les estacions de tren catalanes i va
generar una sensació d’indignació a les
persones usuàries de la xarxa de Rodalies i
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dels serveis ferroviaris regionals de mitja
distància.
Però
aquesta
no
és
malauradament una situació nova per als
més de 400.000 usuaris que utilitzen
diàriament aquest servei i en pateixen
recurrentment les seves clares deficiències
i les mancances històriques.

La xarxa de Rodalies i els serveis de mitja
distància són clau per a la mobilitat diària
del país; en plena emergència climàtica,
permetre que es generi aquesta constant
desconfiança i aversió cap al sistema de
transport públic és una irresponsabilitat.
Els durs efectes de la vaga, convocada
justament per exigir millores i per garantir
els drets laborals dels treballadors i
treballadores de Renfe, van ser només la
punta de l’iceberg de què fa anys que
pateixen els usuaris d’aquest servei per la
desinversió crònica de l’Estat Espanyol en
la xarxa i la seva mala gestió.

L’any 2010 la Generalitat va assumir
responsabilitats de supervisió en virtut del
que havia de ser el traspàs de la
competència, sota una titularitat atorgada
per l’article 169 de l’estatut, encara que
amb dos anys de retard. El Govern de
Catalunya va assumir la gestió dels trens
(horaris, freqüència de pas, tarifes i
informació als usuaris). La titularitat, gestió
i explotació de la infraestructura
d’estacions, vies i andanes, però, va seguir
en mans d'Adif, l'empresa pública que
depèn del Ministeri de Foment. De fet,
l’operadora del servei ha quedat
condicionada a un senzill conveni amb la

mateixa Renfe-operadora i qualsevol opció
de millora horària ha sofert constantment
les limitacions d’una infraestructura
àmpliament afectada per una desinversió i
manca de manteniment per part del
Ministeri de Foment (Adif).

Sense un contracte de servei adequat,
sense els traspassos econòmics anuals
previstos a la comissió mixta des de fa més
de 10 anys, amb una governança de la
Generalitat sobre l'operadora obligada a
passar pel Ministeri, sense un conveni que
obligui a complir el Pla de Rodalies, i amb
una inversió en la infraestructura, per part
d’Adif, inferior al 15% del previst, el
traspàs de Rodalies a la Generalitat va ser
i continua sent una ficció absoluta. Un
despropòsit, doncs, que la ciutadania
catalana pateix cada dia amb greus
conflictes en la seva mobilitat quotidiana,
que té com a resultat la desconfiança dels
usuaris en el transport ferroviari pels seus
retards constants i la sobreocupació en
hora punta. També l’increment de l’ús del
vehicle privat i, per tant, les emissions.

Durant la recuperació progressiva de la
pandèmia de la Covid-19 el servei es va
prestar sense control d’aforaments en
andanes ni vagons. Durant el darrer any
algunes línies, com la R3 (L’Hospitalet Puigcerdà), han sofert reducció de
freqüències amb alguns trens eliminats de
forma fixa de l’horari diari. Pel que fa a la
inversió, dels 4.300 milions previstos en el
Pla Rodalies 2008-2015 només se’n va
executar un 13%. D’aquesta quantitat, el
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60% es va gastar en el nou accés a
l’aeroport del Prat. El 2014 es va batre un
mínim històric, amb 34 milions. El març de
2017 el Gobierno del Estado va prometre
4.000 milions per millorar el servei, però
des d’aquell any només se n’han invertit
264. El 48% de les inversions en trens de
proximitat ha recaigut a la Comunitat de
Madrid, i només un 16% a Catalunya.

Una altra problemàtica són els constants
retards del sistema de Rodalies. Així,
mentre que a Ferrocarrils de la Generalitat
o al Metro de Barcelona la puntualitat
assoleix un valor del 99%, Renfe amb prou
feines arriba al 94% per al servei de
rodalies, i encara sense tenir en compte
com a retards els inferiors als 15 minuts. A
més hi ha també altres problemes
endèmics a afegir com són les poques
millores en la mateixa flota de trens i en les
estacions de Rodalies, encara amb
nombrosos passos a nivell, i amb múltiples
punts negres en matèria d’accessibilitat,
que dificulten el transport a les persones
amb mobilitat condicionada, els cotxets
d’infants, la intermodalitat en bicicleta...

És urgent i imprescindible rescabalar la
inversió pendent i garantir una gestió real i
integral del servei per part de la
Generalitat, des de les tarifes, el
funcionament dels trens, la informació,
l’estat i millora de les estacions i,
evidentment, també la resolució de
qualsevol conflicte laboral. És l’única
solució perquè les necessitats de les
usuàries
siguin
garantides
amb

responsabilitat de gestió i un servei i una
infraestructura adequada.

urbans i els desplegaments pendents de
xarxa ferroviària a comarques.

Per tots aquests motius, els membres del
Ple amb el vot favorable dels set membres
que legalment el componen acorden:

CINQUÈ.- Demanar al govern de la
Generalitat que, una vegada assumit
plenament aquest

PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat
l'execució
urgent
de
la
inversió
infraestructural pendent a tot el sistema
ferroviari català per assolir una xarxa de
qualitat, complint els terminis del Pla de
Rodalies
i
afegint-hi
les
millores
necessàries per incrementar la capacitat i
seguretat de la xarxa, millorar la integració
urbana, renovar el parc mòbil, augmentar
l’accessibilitat, adequar estacions i, en
general, totes les eines d’atenció a l’usuari.

servei, elabori un pla de gestió que elevi
l’estàndard de prestació del servei de
Rodalies per proporcionar un servei de
qualitat i atractiu per a les persones
usuàries.

SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a
completar íntegrament el traspàs del
Servei de Rodalies i les infraestructures
d’aquest servei, amb el compromís de
l’Estat de la transferència del dèficit tarifari
per tal de poder-lo gestionar directament.
TERCER.- Instar a totes les administracions
a treballar en la línia dels objectius de
desenvolupament sostenible 2030 i de la
mitigació dels efectes del canvi climàtic,
amb accions per incrementar l’ús del tren
en detriment del vehicle privat.
QUART.- Demanar al Govern de la
Generalitat i al de l’Estat que totes les
inversions ferroviàries al conjunt de
Catalunya es prioritzin tenint en compte les
necessitats d’equilibri territorial del país i
segons els plans específics de mobilitat, les
taules de mobilitat territorials, els projectes
de tren-tramvia plantejats per a nuclis
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SISÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a
desplegar completament durant l’any 2022
la T-Mobilitat, aconseguint una millora de
les tarifes de transport públic amb criteris
d’equitat i justícia social i afavorint l’ús del
transport públic.
SETÈ.- Comunicar aquest acord a tots els
grups polítics del Parlament de Catalunya i
del Congrés dels Diputats, al Departament
de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri
de Foment i difondre’l a la ciutadania.

11-CONVENIS AMB ASSOCIACIONS
MUNICIPALS.
Es dona compte al Ple dels convenis a
subscriure amb diferents associacions
locals següents:
-Conveni entre l’Ajuntament de Vinaixa i
l’AFA de l’escola de Sant Bonifaci de Vinaixa
per la consecució de les funcions pròpies
de l’associació.
-Conveni entre l’Ajuntament de Vinaixa i
l’AFA de l’escola de Sant Bonifaci de Vinaixa
per a la realització d’activitats culturals,
lúdiques i formatives.

-Conveni entre l’Ajuntament de Vinaixa i
l’Associació excursionista Vinaixa per a la
realització d’activitats culturals, lúdiques i
formatives.
-Conveni entre l’Ajuntament de Vinaixa i
l’Associació de Trobadors de la Vall de
Vinaixa per a la realització d’activitats
culturals, lúdiques i formatives.
-Conveni entre l’Ajuntament de Vinaixa i el
Club esportiu Vinaixa per a la realització
d’activitats culturals, lúdiques i formatives.
-Conveni entre l’Ajuntament de Vinaixa i el
Club de futbol Sala Vinaixa per a la
realització d’activitats culturals, lúdiques i
formatives.
-Conveni entre l’Ajuntament de Vinaixa i
l’Associació de capgrossos, gegants,
grallers i tabals de Vinaixa per a la
realització d’activitats culturals, lúdiques i
formatives.
-Conveni entre l’Ajuntament de Vinaixa i
l’Associació de dones La Ruella de Vinaixa
per a la realització d’activitats culturals,
lúdiques i formatives
L’Alcalde comenta que els convenis volen
establir un marc de col·laboració amb les
associacions
locals. S’estableix una
col·laboració de 800 euros per cada una a
justificar fins el juny de 2022 amb despeses
de 2021 fins el juny de 2022. Subscrit el
conveni es farà una bestreta de 600 euros
i la resta de 200 euros una vagada la
justificació.
Amb aquest convenis es vol potenciar que
les diferents associacions realitzin activitats
que impulsin la vida social i cultural del
municipi

8

Cap membre del Ple mostra observacions o
reparaments als convenis i s’acorda la seva
aprovació i signatura per unanimitat.

12-APROVACÓ
CLÀUSULES
D’ESPAI

DE

PER

LA

PÚBLIC

INSTAL·LACIÓ
RECÀRREGA

PLEC

CONCESSIÓ

PER

A

D’ESTACIÓ
DE

DE
LA
DE

VEHICLES

ELÈCTRICS.
L’Alcalde comenta que una opció es
assumint l’Ajuntament la gestió de l’estació
(electrolinera) i després es contracta un
servei de manteniment amb empreses que
l’ofereixen per teleassistència però que es
molt
limitat.
Per
aquest
sistema
l’Ajuntament ha d’assumir el cost
d’instal·lació i vetllar pel seu funcionament
i reparacions.
La major part dels ajuntaments opten per
cedir tot el servei. L’empresa adjudicatària
assumeix la inversió, l’explotació del servei
i el seu manteniment. Les concessions
solen ser a 10 anys i com contrapartida un
preu de sortida de 80 euros per any i punt
de recàrrega. L’empresa adjudicatària
s’encarrega de tot, fins i tot portar la
potència elèctrica necessària a l’estació.
També es debat sobre el lloc on es vol
col·locar la electrolinera que permeti
estacionar els vehicles que fan recàrrega i
no limiti places d’aparcament ordinàries.
L’Alcalde dona explicacions del plec i dels
criteris
establerts
per
l’adjudicació

mitjançant possibles millores i el que es
persegueix amb aquestes.
Vista la proposta de Plec de Clàusules
administratives particulars confeccionada
per secretaria.
El Ple Corporatiu amb el vot favorable dels
set membres que legalment el componen
acorda:
Primer- Aprovar l’expedient de contractació
de Cessió d’ús d’espai per a l’explotació del
negoci de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics.
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
Arbat
Molas,
administrativa.

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.

13-APROVACIÓ DE PRESSUPOST PER
2022.
L’Alcalde fa explicacions sobre el
pressupost de 2022 posant de manifest les
diferències en relació al pressupost de
2021. La supressió de l’IBI de les
autopistes com fet més rellevant i que
condiciona la seva confecció i que en un
futur obligarà a reduir o modificar serveis.
També fa esment del préstec de 50.492,01
euros per assumir la part de les inversions
no finançades i que si no s’opta pel préstec
s’hauran d’acordar contribucions especials.

Tercer- Aprovar el plec de clàusules
administratives particulars, transcrites en
annex, que ha de regir la contractació
Cessió d’ús d’espai per a l’explotació del
negoci de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics per un import de 4.800 euros més
IVA.

Jordi Sarlé demana si no era possible més
participació doncs no han pogut disposar
dels pressupost fins al mateix moment del
Ple. L’Alcalde reconeix que degut a
vacances del secretari interventor la
confecció del pressupost s’ha endarrerit i
que s’enllestia el mateix dia del Ple. Es
pregunta si es tornarà a passa pel Ple i es
respon que a menys que hi hagi
al·legacions o reclamacions no.

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.

Vist el projecte del Pressupost per a
l’exercici de 2022 format per l’AlcaldePresident, donat compte de l’estat de
despeses i ingressos i de debatre el
Pressupost entre tots els assistents, es
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sotmet a votació l’aprovació del Pressupost
amb el següent resultat:
-vots a favor 4: Josep Maria Tarragó, Felip
Carré, Alain Anglés i Jèssica Poch
-abstencions 3 : Jordi Sarlé, Jordi Riera i
Jordi Vilalta.
El Ple Corporatiu, doncs, per majoria
absoluta, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost
general de l’Ajuntament de Vinaixa per
l’exercici del 2022, així com les seves
bases d’execució.
Segon.- Sotmetre a informació pública per
un període no inferior a quinze dies
mitjançant anunci al BOP i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, a fi que puguin
presentar al·legacions i reclamacions. En
cas que no se’n presentin la present
aprovació esdevindrà definitiva, sense
necessitat de prendre nou acord.
Tercer.- Facultar tan àmpliament com en
dret sigui menester al Sr. Alcalde per a la
tramitació i execució del present acord.

14-INFORMES

DE

LA

REGIDORIA

D'AGRICULTURA.
El tinent d’alcalde informa que s’ha canviat
el dia de perdius. I res més.
El regidor Jordi Vilalta diu que cal mirar si
un caçador disposa de carnet de caça. El
tinent d’alcalde respon que es faran les
comprovacions que calgui.

10

15-INFORMES DE LA REGIDORIA
D'OBRES.
Es transcriu informe aportat pel regidor.
Farem referència a les obres en curs:
1-Pantà . A data d’avui resta pendent:
-Construcció d'escullera a la base del
sobreeixidor.
-Perforació horitzontal dirigida.
-Construcció caseta de vàlvules i
connexions.
-Millores proposades.
2-Etap, resta pendent:
-Subministrament i muntatge de filtre.
-Equip de desinfecció.
-Telecontrol.
-Automatismes i connexions hidràuliques.
-Subministrament i muntatge equip de
bombament.
I com a millores proposades
-Tancament perimetral
-Soterrament línia aèria des de plaça dels
arbres a dipòsit.
-Pintat edifici Etap
-Instal·lació fanal solar
-Arqueta vàlvula reguladora .
Comentar que s’ha decidit donar una
pròrroga per la finalització del treball
mencionat a data 31 de desembre.
Referent a la manca de pressió i cabal
detectats farà un parell de setmanes a la
carretera de l’Albi, comentar que
finalment , es va poder solucionar el
problema, reparant una fuita d'aigua
important a la canonada general.

Comentar que a rel de la reparació
d’aquesta fuita hem reduït el consum de
l’ordre de 40 m3/dia. D’un consum de 120130 m3/dia s’ha passat a 80 m3/dia.

temes que estan pendents de fer a l’escola
a nivell d’infraestructura.
També, per tornar a posar de manifest la
necessitat de gestionar de forma correcta

Comentar que el representant de les
ultimes analítiques de l’aigua, son
totalment correctes segons les normatives
sanitàries.
16-INFORMES DE LA REGIDORIA DE
FESTES I EDUCACIÓ.
Es transcriu informe de la regidora de
festes i educació.
FESTES:

el menjador escolar des del Consell
Comarcal i poder tenir dos monitors dins el
servei en comptes d’un de cara a l’any
vinent.
Així mateix, de la mateixa manera que s’ha
aconseguit amb el Vilosell, valorar la doble
inscripció als pobles propers de Vinaixa,
com Tarrés i Fulleda, cosa que és il·lògic
que tinguin la inscripció a les Borges
Blanques podent assistir al nostre poble.

Donar compte de la passada festa de la
Castanyada. Les despeses pel que fa a les
castanyes + el sopar + la festa: 1.526,63€.

Es transcriu informe d’alcaldia.

Ingressos del sopar: 918€
L’Associació

de

Dones

“la

Ruella”,

juntament amb l’Ajuntament i el SIAD de
les Garrigues ha muntat una exposició al
centre cívic amb el títol “Ahir i avui, la
violència mirem-la de cara”. Dijous, 25 de
Novembre, a les 19h a la plaça dels arbres,
es llegirà el manifest del dia internacional
per l’eliminació de la violència envers les
dones i es gaudirà d’una actuació dels
Batunyecos.
EDUCACIÓ:
Vàrem demanar una reunió amb el nou
director dels serveis territorials d’educació
a Lleida per tal de poder tractar diversos
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17-INFORMES D'ALCALDIA.

-S’ha demanat la subvenció de fires amb
un import de 2234 i la qualificació
energètica de la Diputació de Lleida de
2200 €.
-S’ha atorgat la subvenció de qualificació
energètica dels edificis de 2200 €, s’ha
atorgat la subvenció per arranjar la
canonada de l’aigua potable de la ctra de
l’Albi amb un import de 132.000€ iva
exclòs.
-S’ha desestimat les al·legacions que es
varen formular davant de la generalitat
pels 10 camins que ens havien reduït la
subvenció.
S’anirà
al
contenciós
administratiu.

-La biblioteca segueix al seu ritme, avui
hem tingut visita de la central i ja s’ha
planificat tot, en principi es preveu que
després de reis vingui Biblioteques a
col·locar el fons i a finals de gener
l’obertura i posada en servei.
-S’està ja ultimant la fira de l’oli per l’any
2022, aviat en sabrem el contingut.
-La Fadua ha començat a la posició de
tècnic de turisme a través de la garantia
juvenil, ja està iniciant en molts fronts, un
d’ells la fira i la traducció i complementar la
aplicació i pàgina web.
-Com ja sabeu, som un terme que s’ha
projectat una MAT, vam acollir ahir l’acte
d’unió de alcaldies, consells i diputacions
per fer front comú a les al·legacions.
Defensem el model català que és de
producció al territori de consum i no a 150
km de distància.
-S’està promocionant i treballant pel
creixement de la indústria i la disponibilitat
de edificacions, un projecte a mig termini i
que marca com a objectiu tenir una
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industria més (mitjana) i cases disponibles
a la oferta.

18-PRECS I PREGUNTES.
Jordi Sarlé demana sobre la Comissió de la
Fira. L’alcalde es sorprèn que el regidor no
en tingui coneixement i sembla ser que per
oblit no va ser agregat al grup de
whatsaap. Es compromet a agregar-lo a la
vegada que fa explicacions dels primers
treballs en relació a la fira de 2022.
Un cop examinats els punts de l'ordre del
dia i atès que no es demanen més paraules
per intervenir, el Sr. Alcalde-President
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
894 a 906.

L’Ajuntament informa que properament es recuperarà les sessions informatives temàtiques
que es varen iniciar a la tardor del 2019. Cada mes hi haurà una sessió informativa i
d’intercanvi d’opinions i punts de vista entre el consistori i els veïns i veïnes assistents.
S’informarà de del dia i hora.

L’Ajuntament recorda a totes les persones que tenen a càrrec un o varis gossos que és
obligatori recollir les defecacions dels animals a la via pública o espais municipals. És una
falta de respecte pel poble i per a tots els veïns no fer-ho a l’hora d’una falta de salubritat i
un deteriorament de la imatge i el benestar de Vinaixa.

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. Per altra banda, l’Ajuntament vol felicitar a totes les Vinaixenques i Vinaixencs per
que l’any 2020 s’ha millorat gairebé 6,5 punts percentuals el reciclatge, situant el reciclatge
al valor del 46,91% de les escombraries que es produeixen a Vinaixa. Els objectius eren per
un costat el 50% al 2020 i el 60% al 2025. La primera gairebé s’hi arriba, a la segona encara
hi som a temps. Es demana un esforç per a tots els que encara no ho feu i encoratjar a seguir
els que ja ho feu.
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