
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

ABRIL-MAIG 2020 - Nº10 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 6 d’ abril del 2020 

PLE ORDINARI 6-04-2020 

Hi assisteixen: 

- Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde  
- Felip Carré Carré, Primer Tinent 
d’Alcalde 
- Alain Anglès Pérez, Segon Tinent 
d’Alcalde 
- Jèssica Poch Martínez, regidora 
- Jordi Sarlé Gallart, regidor 
- Sílvia Arnau Villate, regidora 
- Jordi Riera Carré, 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. 

2- Llicències urbanístiques. 
3- Resolucions i Decrets d’Alcaldia. 
4- Relació de factures. 
5- Adhesió a la segona pròrroga del 

2n Pla de polítiques de dones de 
les Garrigues 2011-2015. 

6- Compromís de dotació 
pressupostària per l’1,5% cultural. 

7- Aprovació Memòria valorada de 
restauració de la presa del pantà 
de Vinaixa i la canonada 
d’abastament. 

8- Concertació de pòlissa de crèdit. 
9- Aprovació ordenança reguladora de 

captadors solars. 
10- Aprovació del Pla Cinegètic 2020-

2023. 
11- Manifest dels ens locals davant la 

crisi del coronavirus. 



2  
 

12- Exempcions municipals davant la 
crisi del coronavirus. 

13- Informes d'Alcaldia 
14- 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 19 de febrer de 2020  
l'esborrany de la qual els ha estat tramesa 
juntament amb la convocatòria de la 
present sessió. L’acta es aprovada amb el 
vot favorable dels set membres que 
legalment componen el Ple. 
 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  
PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 6/2020 a favor de JAJ per 
enrajolat de terrat existent a l’immoble del 
carrer F****, núm.**. 
 
2-Llicència 7/2020 a favor d’AFA per obres 
vàries de repassat de teulada, 
d’arrebossats, pintura, canvi de fusteries i 
repassos de les instal·lacions d’aigua i 
electricitat al carrer M***,núm.**. 
 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 
D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia 9/2020, de 24 de 
febrer 
Vist l’expedient de contractació de l’obra 
Projecte de dinamització de zona turística 
de Vinaixa: millora de la zona 

d’aparcament d’autocaravanes i zona 
d’esbarjo.  
Vist el Plec de clàusules aprovades per 
Decret d’Alcaldia 3/2020, de 21 de gener. 
Vista la documentació administrativa i les 
propostes econòmiques presentades per 
les empreses.  
Atès el document adjunt a aquest decret 
en que es relaciona la documentació 
aportada per cada licitador i atesos els 
criteris d’adjudicació establerts en resulta 
la següent classificació: 
-Obres Febial, SL- 17,5 punts 
-Nixin Cons, SL–16,50 punts 
-Inmobles Shopping 2016,SL- 13 punts 
-Construcciones y Transportes Albalate- 6 
punts 
-Romà Infraestructures,SAU-4 punts 
-Segesco Universal, SLU- desqualificada. 
A l’ampara de la clàusula 22 del Plec de 
clàusules es fa requeriment de 
documentació al licitador amb major 
puntuació en data 12 de febrer de 2020. 
La documentació, acreditació de pòlissa 
d’assegurança, es aportada  en 
procediment de licitació de l’obra 
Impermeabilització del vas de la piscina 
gran, canvi d’enllumenat per leds i 
adequació de platges, registre d’entrada 
121 d’11 de febrer de 2020.  Per correu 
electrònic de 14 de febrer de 2020 es 
comunica que no caldrà l’aportació 
d’acreditació de pòlissa d’assegurança. 
Atesa la documentació aportada i per tot 
això,  
DECRETO 
1.-Excloure la proposta presentada per 
l’empresa Segesco Universal, SLU per 
presentar l’oferta amb baixa temerària 
que respon a un error. 
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2.-Adjudicar a l’empresa Obres Febial, SL 
CIF B65568172 la contractació de l’obra 
Projecte de dinamització de zona turística 
de Vinaixa: millora de la zona 
d’aparcament d’autocaravanes i zona 
d’esbarjo.  
3.-L’adjudicació s’estableix amb el preu de 
35.644,25 euros més 7.485,29 euros 
d’IVA (total 43.129,54 euros) que inclou 
execució projectada i la totalitat de les 
millores proposades: oferiment de 2.500 
euros a disposició de la direcció facultativa 
per millores o excessos  i partida alçada a 
justificar per plànols, direcció, coordinació. 
4.-L’adjudicatari respondrà de les obres 
realitzades en els termes previstos a la 
clàusula 16  per un termini de 24 mesos a 
comptar des de la data de l’acta de 
recepció. 
5.-En el termini de 5 dies hàbils  
posteriors a la notificació de l’adjudicació 
es formalitzarà el contracte  mitjançant 
signatura d’acceptació pel contractista de 
la resolució d’adjudicació. En el mateix 
termini es formalitzarà la garantia del 5% 
del preu d’adjudicació sense IVA, en 
concret 1.782,21 euros. 
En cas que dita empresa, per causa 
imputada a ella, no complís en els 
terminis normatius alguna condició o 
requeriment necessari, decauria el seu 
dret a contractar, es penalitzarà conforme 
a l’article 153.4 de la LCSP i l’empresa 
proposada per a l’adjudicació serà la 
següent millor classificada. 
6.-Donar compte de la present resolució al 
Ple de la Corporació. 
 
2-Decret d’Alcaldia 10/2020, de 24 de 
febrer 

Vist l’expedient de contractació de l’obra 
Impermeabilització del vas de la piscina 
gran, canvi d’enllumenat  per leds i 
adequació de les platges.  
Vist el Plec de clàusules aprovades per 
Decret d’Alcaldia 4/2020, de 23 de gener. 
Vista la documentació administrativa i les 
propostes econòmiques presentades per 
les empreses.  
Atès el document adjunt a aquest decret 
en que es relaciona la documentació 
aportada per cada licitador i atesos els 
criteris d’adjudicació establerts en resulta 
la següent classificació: 
-Nixin Cons, SL–22 punts 
-Obres Febial, SL- 21 punts 
-Segesco Universal, SLU- 11,21 punts 
-Romà Infraestructures,SAU-10 punts 
-Simó-Farnell,SL-10 punts 
-Construcciones y Transportes Albalate, 
SL- 6 punts 
Atesa la documentació aportada i per tot 
això,  
DECRETO 
1.-Adjudicar a l’empresa Nixin Cons, SL 
CIF B25478603 la contractació de l’obra 
Impermeabilització del vas de la piscina 
gran, canvi d’enllumenat  per leds i 
adequació de les platges. 
2.-L’adjudicació s’estableix amb el preu de 
46.933,37 euros més 9.856,01 euros 
d’IVA (total 56.789,38 euros) que inclou 
execució projectada i la totalitat de les 
millores proposades: col·locació de fanals, 
oferiment de 1.000 euros a disposició de 
la direcció facultativa per millores o 
excessos  i partida alçada a justificar per 
plànols, direcció i coordinació. 
3.-L’adjudicatari respondrà de les obres 
realitzades en els termes previstos a la 
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clàusula 16  per un termini de 24 mesos a 
comptar des de la data de l’acta de 
recepció. 
4.-En el termini de 5 dies hàbils  
posteriors a la notificació de l’adjudicació 
es formalitzarà el contracte  mitjançant 
signatura d’acceptació pel contractista de 
la resolució d’adjudicació. En el mateix 
termini es formalitzarà la garantia del 5% 
del preu d’adjudicació sense IVA, en 
concret 2.346,67 euros. 
En cas que dita empresa, per causa 
imputada a ella, no complís en els 
terminis normatius alguna condició o 
requeriment necessari, decauria el seu 
dret a contractar, es penalitzarà conforme 
a l’article 153.4 de la LCSP i l’empresa 
proposada per a l’adjudicació serà la 
següent millor classificada. 
5.-Donar compte de la present resolució al 
Ple de la Corporació. 
 
3-Decret d’Alcaldia 12/2020, de 10 de 
març 
L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera modificat per la 
Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, 
de control del deute comercial en el sector 
públic, estableix l’obligació de 
confeccionar un pla pressupostari a mig 
termini. 
Els article 4,5 i 6 de l’Ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre estableix 
l’obligació de remetre la informació del pla 
pressupostari al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
D’acord amb lo establert a l’article 53.1 u) 
del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, 

Decreto: 
Primer.- Aprovar el Pla Pressupostari a 
Mig termini següent: 
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2020 Variació 2021 Variació 2022 Variació 2023 

Ingressos 2365126 -62,62 884193 -28,25 634407 -7,16 589000
Corrents 809825 -30,23 565000 0,35 567000 0,53 570000
Capital 1555301 -79,48 319193 67407 19000 
Financers 0 0 0 0 
Despeses 2365126 -62,62 884193 -28,25 634407 -7,16 589000
Corrents 769300 -31,18 529446 2,02 540153 0,90 545000
Capital 1573941 -78,90 332147 -78,64 70954 -71,81 20000 
Financeres 21885 3,27 22600 3,10 23300 3,00 24000 
Saldo operacions 21885 22600 23300 24000 
no financeres 
Ajutos SEC 0 0 0 0 
Capacitat o 
necessitat 
finançament 21885 22600 23300 24000 
Deute viu a 31/12 115645 -19,54 93045 -25,04 69745 -34,41 45745 
Curt termini 22600 3,10 23300 3,00 24000 2,92 24700 
Llarg termini 93045 -25,04 69745 -34,41 45745 -53,99 21045 
Ratio 
deute/ingressos 0,14 2,94 0,16 -11,42 0,12 -16,12 0,08 
corrents 
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Segon.- Trametre l’anterior Pla 
Pressupostari al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
Tercer.- Donar compte del mateix al Ple 
de la Corporació en la primera sessió que 
es celebri. 
 
4-Resolució d’Alcaldia 13/2020, de 18 de 
març 
Antecedents 
Per Acta A09 núm. 1023117/2019 AT  
dels Mossos d’Esquadra es posa en 
coneixement d’aquest ajuntament el 
suposat abandonament del vehicle de 
matrícula 3338BSY, de número de 
bastidor W0L0XCF6824162479, marca 
Opel, estacionat a la ctra de Lleida, 
núm.41. 
Segons l’acta el vehicle pertany a José 
Antonio Izquierdo Jiménez, DNI 
77604400P amb domicili a la ctra de 
Lleida, núm. 41 de Vinaixa 
L’acta es va estendre el dia 7 de 
novembre de 2019. El vehicle porta 
estacionat en el mateix lloc més d’un mes. 
El vehicle  presenta rodes desinflades, 
altres desperfectes i objectes amuntegats 
a l’interior. No té l’ITV i l’assegurança 
vigents. 
Fonaments de dret 
1. D’acord amb l’art. 2 del Decret 
217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió 
dels vehicles fora d'ús i l’art. 86.1.b) del 
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març pel qual s’aprova el text articulat de 
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles 
a motor i seguretat vial, l’administració 
podrà ordenar el trasllat del vehicle, si 
l’obligat a fer-ho no ho fes, a un Centre 
Autoritzat de Tractament de Vehicles quan 

aquest romangui estacionat per un termini 
superior a un mes en el mateix lloc i 
presenti desperfectes que facin impossible 
el seu desplaçament pels seus propis 
mitjans o li faltin les plaques de matrícula. 
2. L’article 86 del Reial decret legislatiu 
339/90 preveu la necessitat que, amb 
anterioritat a l’ordre de trasllat del vehicle, 
l’Administració requereixi al seu titular per 
a que retiri el vehicle en el termini d’un 
mes, advertint-lo que, de no fer-ho, es 
procedirà al seu trasllat a un Centre 
Autoritzat de Tractament. 
3. Les despeses que s’ocasionin com a 
conseqüència de l’execució subsidiària per 
part de l’Ajuntament seran de càrrec del 
titular en aplicació de l’article 102 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, procediment 
administratiu comú de les administracions 
públiques 
Per això, 
RESOLC: 
Primer.  Requerir formalment al titular del 
vehicle perquè en el termini d’un mes 
retiri el vehicle d’on es troba estacionat, 
atès els desperfectes que aquest 
presenta. 
Segon.  Advertir al titular del vehicle que 
si no el retira en el termini esmentat adés 
es tractarà com a residu sòlid urbà i es 
procedirà, per execució subsidiària, a la 
retirada del vehicle i al seu lliurament a un 
ens gestor autoritzat pel Departament de 
Medi Ambient per a la seva destrucció i 
descontaminació, sent al seu càrrec les 
despeses que se’n derivin. 
 
5-Resolució  de l’Alcaldia 14/2020, de 18 
de març 
Antecedents 
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Per Acta A09 núm. 1023145/2019 AT  
dels Mossos d’Esquadra es posa en 
coneixement d’aquest ajuntament el 
suposat abandonament del vehicle de 
matrícula T4915S, de número de bastidor 
VS5B40205H0001466, marca Renault, 
estacionat a la ctra de Lleida, núm.41. 
Segons l’acta el vehicle pertany a José 
Manuel Hernández Fornes, DNI 
37312274H amb domicili a la ctra de 
Lleida, núm. 41 de Vinaixa 
L’acta es va estendre el dia 7 de 
novembre de 2019. El vehicle porta 
estacionat en el mateix lloc més d’un mes. 
El vehicle  presenta rodes desinflades, 
altres desperfectes i interior en gran 
desordre. No té l’ITV i l’assegurança 
vigents. 
Fonaments de dret 
1. D’acord amb l’art. 2 del Decret 
217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió 
dels vehicles fora d'ús i l’art. 86.1.b) del 
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març pel qual s’aprova el text articulat de 
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles 
a motor i seguretat vial, l’administració 
podrà ordenar el trasllat del vehicle, si 
l’obligat a fer-ho no ho fes, a un Centre 
Autoritzat de Tractament de Vehicles quan 
aquest romangui estacionat per un termini 
superior a un mes en el mateix lloc i 
presenti desperfectes que facin impossible 
el seu desplaçament pels seus propis 
mitjans o li faltin les plaques de matrícula. 
2. L’article 86 del Reial decret legislatiu 
339/90 preveu la necessitat que, amb 
anterioritat a l’ordre de trasllat del vehicle, 
l’Administració requereixi al seu titular per 
a que retiri el vehicle en el termini d’un 
mes, advertint-lo que, de no fer-ho, es 

procedirà al seu trasllat a un Centre 
Autoritzat de Tractament. 
3. Les despeses que s’ocasionin com a 
conseqüència de l’execució subsidiària per 
part de l’Ajuntament seran de càrrec del 
titular en aplicació de l’article 102 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, procediment 
administratiu comú de les administracions 
públiques 
Per això, 
RESOLC: 
Primer.  Requerir formalment al titular del 
vehicle perquè en el termini d’un mes 
retiri el vehicle d’on es troba estacionat, 
atès els desperfectes que aquest 
presenta. 
Segon.  Advertir al titular del vehicle que 
si no el retira en el termini esmentat adés 
es tractarà com a residu sòlid urbà i es 
procedirà, per execució subsidiària, a la 
retirada del vehicle i al seu lliurament a un 
ens gestor autoritzat pel Departament de 
Medi Ambient per a la seva destrucció i 
descontaminació, sent al seu càrrec les 
despeses que se’n derivin. 
 
6-Decret d’Alcaldia 15/2020, de 27 de 
març 
Vist l’expedient de contractació de l’obra 
Projecte de dinamització de zona turística 
de Vinaixa:millora de la zona 
d’aparcament d’autocaravanes i zona 
d’esbarjo.  
Vist el Plec de clàusules aprovades per 
Decret d’Alcaldia 3/2020, de 21 de gener. 
Vista la documentació administrativa i les 
propostes econòmiques presentades per 
les empreses. 
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Vist que per Decret d’Alcaldia 9/2020, de 
24 de febrer, s’adjudicava a l’emprea 
Obres Febial,SL l’execució del projecte. 
Vist que no s’ha formalitzat la garantia 
dins el termini establert.   
Vist l’article 150.2 i 153.4 de la LCSP que 
estableix que quan no es formalitzi el 
contracte o s’aporti la documentació per 
causes imputables a l’adjudicatari,el 
contracte s’adjudicarà al següent licitador 
millor classificat. També s’exigirà l’import 
del 3% del pressupost base de licitació 
sense IVA en concepte de penalitat. 
Per tot això,  
DECRETO 
1.-Tenir a l’empresa Obres Febial, SL CIF 
B65568172 per retirada del procediment 
de licitació de l’obra Projecte de 
dinamització de zona turística de Vinaixa: 
millora de la zona d’aparcament 
d’autocaravanes i zona d’esbarjo. 
2.-Establir contra aquesta empresa la 
sanció de 1.368,89 euros segons la 
següent liquidació: 
-preu licitació sense IVA: 45.629,54 euros. 
-sanció : 3% preu licitació= 1.368,89 
euros. 
3.-Donar compte de la present resolució al 
Ple de la Corporació. 
 
7-Decret d’Alcaldia 16/2020, de 27 de 
març 
Vist l’expedient de contractació de l’obra 
Projecte de dinamització de zona turística 
de Vinaixa: millora de la zona 
d’aparcament d’autocaravanes i zona 
d’esbarjo.  
Vist el Plec de clàusules aprovades per 
Decret d’Alcaldia 3/2020, de 21 de gener. 

Vista la documentació administrativa i les 
propostes econòmiques presentades per 
les empreses. 
Vist que per Decret d’Alcaldia 9/2020, de 
24 de febrer, s’adjudicava a l’emprea 
Obres Febial,SL l’execució del projecte. 
Vist que per Decret d’Alcaldia 15/2020, de 
19 de març es declara a l’empresa 
adjudicatària com a retirada de la licitació. 
Vist l’article 150.2 i 153.4 de la LCSP que 
estableix que quan no es formalitzi el 
contracte o s’aporti la documentació per 
causes imputables a l’adjudicatari,el 
contracte s’adjudicarà al següent licitador 
millor classificat.  
Per tot això,  
DECRETO 
1.-Adjudicar a l’empresa Nixin Cons, SL 
CIF B25478603 la contractació de l’obra 
Projecte de dinamització de zona turística 
de Vinaixa: millora de la zona 
d’aparcament d’autocaravanes i zona 
d’esbarjo.  
2.-L’adjudicació s’estableix amb el preu de 
36.470,69 euros més 7.658,85 euros 
d’IVA (total 44.129,54 euros) que inclou 
execució projectada i la totalitat de les 
millores proposades:oferiment de 2.000 
euros a disposició de la direcció facultativa 
per millores o excessos  i partida alçada a 
justificar per plànols, direcció, coordinació. 
3.-L’adjudicatari respondrà de les obres 
realitzades en els termes previstos a la 
clàusula 16  per un termini de 24 mesos a 
comptar des de la data de l’acta de 
recepció. 
4.-En el termini de 5 dies hàbils  
posteriors a la notificació de l’adjudicació 
es formalitzarà el contracte  mitjançant 
signatura d’acceptació pel contractista de 
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la resolució d’adjudicació. En el mateix 
termini es formalitzarà la garantia del 5% 
del preu d’adjudicació sense IVA, en 
concret 1.823,53 euros. 
En cas que dita empresa, per causa 
imputada a ella, no complís en els 
terminis normatius alguna condició o 
requeriment necessari, decauria el seu 
dret a contractar, es penalitzarà conforme 
a l’article 153.4 de la LCSP i l’empresa 
proposada per a l’adjudicació serà la 
següent millor classificada. 
5.-Donar compte de la present resolució al 
Ple de la Corporació. 
 
 
 
8-Decret d’Alcaldia 17/2020, de 30 de 
març 
Vist l’expedient de contractació de l’obra 
Impermeabilització del vas de la piscina 
gran, canvi de l’enllumenat per leds i 
adequació de les platges. 
Vist el Plec de clàusules aprovades per 
Decret d’Alcaldia 4/2020, de 23 de gener. 
Vista la documentació administrativa i les 
propostes econòmiques presentades per 
les empreses. 
Vist que per Decret d’Alcaldia 10/2020, de 
24 de febrer, s’adjudicava a l’empresa 
Nixin Cons,SL l’execució del projecte. 
Vist que es va constituir la garantia en 
data 28 de febrer de 2020. En data 19 de 
març de 2020 es fa requeriment que esta 
pendent el document d’acceptació de 
l’adjudicació als efectes de formalitzar el 
contracte. Vist que en data 30 de març de 
2020 no s’ha presentat el document 
d’acceptació de l’adjudicació. 

Vist l’article 150.2 i 153.4 de la LCSP que 
estableix que quan no es formalitzi el 
contracte o s’aporti la documentació per 
causes imputables a l’adjudicatari, el 
contracte s’adjudicarà al següent licitador 
millor classificat. També s’exigirà l’import 
del 3% del pressupost base de licitació 
sense IVA en concepte de penalització 
Per tot això,  
DECRETO 
1.-Tenir a l’empresa Nixin Cons, SL CIF 
B25478603 per retirada del procediment 
de licitació de l’obra Impermeabilització 
del vas de la piscina gran, canvi de 
l’enllumenat per leds i adequació de les 
platges. 
2.-Establir contra aquesta empresa la 
sanció de 1.408,00 euros segons la 
següent liquidació: 
-preu licitació sense IVA: 46.933,37 euros. 
-sanció : 3% preu licitació= 1.408,00 
euros. 
 
9-Decret d’Alcaldia 18/2020, de 30 de 
març 
Vist l’expedient de contractació de l’obra 
Impermeabilització del vas de la piscina 
gran, canvi de l’enllumenat per leds i 
adequació de platges. 
Vist el Plec de clàusules aprovades per 
Decret d’Alcaldia 4/2020, de 23 de gener. 
Vista la documentació administrativa i les 
propostes econòmiques presentades per 
les empreses. 
Vist que per Decret d’Alcaldia 10/2020, de 
24 de febrer, s’adjudicava a l’empresa 
Nixin Cons,SL l’execució del projecte. 
Vist que per Decret d’Alcaldia 17/2020, de 
30 de març es declara a l’empresa 
adjudicatària com a retirada de la licitació. 
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Vist l’article 150.2 i 153.4 de la LCSP que 
estableix que quan no es formalitzi el 
contracte o s’aporti la documentació per 
causes imputables a l’adjudicatari, el 
contracte s’adjudicarà al següent licitador 
millor classificat.  
Per tot això,  
DECRETO 
1.-Adjudicar a l’empresa Obres Febial,SL 
CIF B65568172 la contractació de l’obra 
Impermeabilització del vas de la piscina 
gran, canvi de l’enllumenat per leds i 
adequació de platges 
2.-L’adjudicació s’estableix amb el preu de 
46.933,37 euros més 9.856,01 euros 
d’IVA (total 56.789,38 euros) que inclou 
execució projectada i la totalitat de les 
millores proposades: oferiment de 500 
euros a disposició de la direcció facultativa 
per millores o excessos  i partida alçada a 
justificar per plànols, direcció, coordinació. 
3.-L’adjudicatari respondrà de les obres 
realitzades en els termes previstos a la 
clàusula 16  per un termini de 24 mesos a 
comptar des de la data de l’acta de 
recepció. 
4.-En el termini de 5 dies hàbils  
posteriors a la notificació de l’adjudicació 
es formalitzarà el contracte  mitjançant 
signatura d’acceptació pel contractista de 
la resolució d’adjudicació. En el mateix 
termini es formalitzarà la garantia del 5% 
del preu d’adjudicació sense IVA, en 
concret 2.346,67 euros. 
En cas que dita empresa, per causa 
imputada a ella, no complís en els 
terminis normatius alguna condició o 
requeriment necessari, decauria el seu 
dret a contractar, es penalitzarà conforme 
a l’article 153.4 de la LCSP i l’empresa 

proposada per a l’adjudicació serà la 
següent millor classificada. 
5.-Donar compte de la present resolució al 
Ple de la Corporació. 
 
10-Decret d’Alcaldia 19/2020, de 30 de 
març 
Vist el RD 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’esta d’alarma per  a la 
gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel Covid-19. 
Vist el DL 10/2020, de 29 de març, pel 
qual es regula un permís retribuït 
recuperable per les persones treballadores 
per compte aliè que no prestin serveis 
essencials, amb el fi de reduir la mobilitat 
de la població en el context de lluita conta 
el Covid-19.  
Vista la D.A, primer del DL 10/2020 que 
habilita a les entitats locals a dictar les 
resolucions necessàries per establir i 
regular les prestacions dels seus empleats 
als efectes de garantir el funcionament 
dels serveis públics essencials. 
Atès l’article 53.1 i) del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, 
Decreto: 
Primer.- Establir la següent relació de 
treballadors  i tasques a realitzar per 
garantir els serveis essencials de 
l’Ajuntament: 
A-Isolina Moyo Martín, DNI 43505234K. 
Jornada reduïda: tots els dimecres. Tasca: 
neteja del consultori mèdic local de 
Vinaixa. 
B-Francisco Lorente Cañas, DNI 
35006836P. Jornada completa: de dilluns 
a divendres en horari normal. Tasca: 
servei subministrament d’aigua, del 



11  
 

clavegueram, enllumenat públic, serveis 
funeraris i altres tasques de manteniment 
de serveis essencials. 
C-Josep Sans Solsona, DNI 77832247V. 
Jornada completa: de dilluns a divendres 
en horari normal. Tasca: atenció a 
ciutadania i gestió administrativa bàsica 
no susceptibles de gestionar per telèfon o 
telemàticament.  
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que es celebri. 
 
11-Decret de l’Alcaldia 20/2020, d’1 d’abril 
De conformitat amb l’informe proposta del 
Secretari de l’Ajuntament de data 1 d’abril 
de 2020 en relació amb l’expedient  
8/2020. 
1.-Antecedents 
En data 11 de desembre de 2019 per 
l’arquitecte municipal s’emet informe 
sobre una edificació nova, a més de 
l’edificació antiga de pedra, situada a la 
parcel·la 288 del polígon. Es tracta d’una 
carpa rectangular de planta aproximada 
12x8 metres i coberta en forma de semi 
circumferència i de material tèxtil. 
El propietari de la finca i promotor de 
l’obra J.A.B.LL, DNI 780554__-B, amb 
domicili al carrer Cementiri, 1 de Vinaixa, 
en data 18 de febrer de 2020 registra un 
document en que sembla demanar 
llicència per l’edificació anterior. 
Acompanya la petició croquis de 
l’edificació i fotografies de publicitat de 
l’edificació i també pressupost actuació. 
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 de la realitat física 
alterada. 
-la imposició de sancions. 
-la determinació dels danys i els perjudicis 
causats. 
2.-L’article 205.1.2 del Decret legislatiu 
1/2010 estableix que s’ha d’incoar 
procediment de protecció de la legalitat 
urbanística pels actes d’edificació 
efectuats sense llicència i se n’ha 
d’ordenar la suspensió provisional de les 
obres si és el cas. 
3.-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. 
4.-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. 
5.-La zona on s’han projectat les obres 
està qualificada de sòl no urbanitzable. 
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A les Normes Subsidiàries, els article 
127.4 i 128.3, referit el primer a les 
construccions d’utilitat pública i d’interès 
social en sòl no urbanitzable i el segon a 
les construccions i instal·lacions d’obres 
públiques també en sòl no urbanitzable, 
estableixen que les construccions han de 
tenir uns materials, acabats i colors que 
garanteixin una adequada integració a les 
condicions naturals de l’entorn. L’article 
126.i), referit als habitatges també en sòl 
no urbanitzable, estableix que la 
composició arquitectònica correspon al 
tipus tradicional del lloc i que el nivell de 
construcció i dels materials ha de ser de 
bona qualitat i adequats a l’entorn. 
A les Normes Subsidiàries no hi ha cap  
precepte similar referit als magatzems 
agrícoles.  
L’article 51 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme estableix que els materials, 
els sistemes constructius, el volum i la 
tipologia aparents de les edificacions en 
sòl no urbanitzable han de ser els propis 
de l’àmbit territorial on siguin emplaçats. 
6.-La construcció d’una carpa rectangular 
de coberta semi circumferència i de 
material tèxtil no seria conforme a l’article 
51 del TRLLU doncs contravé els 
materials, els sistemes constructius i la 
tipologia aparents pròpies de les 
edificacions en sòl no urbanitzable.  
Aquesta construcció també contradiu les 
Normes subsidiàries doncs, encara que no 
s’estableixi específicament pels 
magatzems agrícoles, si s’estableix per les 
construccions d’utilitat pública i d’interès 
social i per les construccions i 
instal·lacions d’obres públiques en sòl no 
urbanitzable que aquestes tinguin uns 

materials, acabats i colors que garanteixin 
una adequada integració a l’entorn. 
Aquestes consideracions han de ser 
també d’aplicació per les construccions de 
magatzems agrícoles com qualsevol altra 
edificació en sòl no urbanitzable.  
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.  
4.-S’adverteixi que les mesures a adoptar 
per restaurar la realitat física alterada 
podran consistir amb l’enderrocament de 
la construcció. 
 

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 64 fins la 136. 
 
 
5-ADHESIÓ A LA SEGONA 
PRÒRROGA DEL 2N PLA DE 
POLÍTIQUES DE DONES DE LES 
GARRIGUES 2011-2015. 
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Vist el 2n Pla de Polítiques de Dones de 
les Garrigues 2011-2015 del Consell 
Comarcal i vist que aquest pla s’estructura 
en sis eixos : 
1. transversalització de les polítiques de 
dones al Consell Comarcal i als ens locals. 
2. canvis culturals que transformin 
estructures i models patriarcals. 
3. participació. 
4. reorganització de treballs i noves 
polítiques dels temps. 
5. qualitat de vida i cohesió social. 
6. intervenció integral contra la violència 
masclista. 
 
Vist que aquest Pla va estar prorrogat fins 
el 2019 i que l’Ajuntament de Vinaixa ja 
es va adherir a aquest Pla i a aquesta 
primera pròrroga. 
 
Vist que el Consell Comarcal de les 
Garrigues proposa realitzar una segona 
pròrroga i que aquesta sigui vigent fins 
que es redacti un nou Pla de Polítiques de 
Dones de les Garrigues. 
 
El Ple amb el vot favorable dels set 
membres que legalment el componen 
ACORDA: 
 
Primer.- Prorrogar l’adhesió de 
l’Ajuntament de Vinaixa al 2n Pla de 
Polítiques de Dones de les Garrigues 
2011-2015 mentre aquest sigui vigent. 
 
Segon.-Comunicar aquest acord al Consell 
Comarcal de les Garrigues. 
 
 

6-COMPROMÍS DE DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA PER L’1,5% 
CULTURAL. 

Es dona compte al Ple que per accedir a 
les ajudes de l’1,5% Cultural del Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 
calia comprometre per l’exercici 2021  
dotació pressupostària suficient per 
atendre el cofinançament de l’actuació, en 
concret 21.737,83 euros, import que 
pertoca aportar a l’Ajuntament. 
Atenent a que la confecció dels 
Pressupostos correspon a l’Alcaldia i la 
seva aprovació al Ple, per part de l’Alcalde 
es va dictar el decret que seguidament es 
transcriu:  
Decret d’Alcaldia 11/2020, de 9 de març. 
Vista l’Ordre FOM/1932/2014, de 30 de 
setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de la concessió d’ajudes per 
actuacions de conservació o enriquiment 
del Patrimoni Històric Espanyol, a càrrec 
dels recursos procedents de les obres 
públiques finançades pel Ministeri de 
Foment i per les Entitats del sector públic 
dependents o vinculades. 
 
Vista l’Ordre de 30 de desembre de 2019 
per la qual es convoquen ajudes per 
finançar treballs de conservació o 
enriquiment de béns immobles del 
Patrimoni Històric Espanyol, dins del 
Programa 1,5% Cultural del Ministeri de 
Foment. 
Atès que l’Ajuntament de Vinaixa 
concorrerà a aquests ajuts per l’actuació 
“Obres de rehabilitació de la Casa Poblet” 
immoble del carrer Forn, núm.3 de 
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Vianixa conegut també com Can Panxa o 
Castell de Poblet. 
Vist que en els Pressupostos aprovats per 
la Corporació per l’exercici 2020 sols hi ha 
dotació per atendre parcialment l’actuació 
per import de 5.000 euros i aquesta no 
serà suficient. 
Vist que cal el compromís  sobre el títol de 
l’actuació i quantitat concreta de 
finançament. 
Atès que l’article 168 de la Llei reguladora 
de les hisendes locals atorga al President 
de la Corporació la formació del 
Pressupost  i que correspon la Ple de la 
Corporació l’aprovació del mateix 
Decreto 
Primer.-Concorre a les ajudes de l’1,5% 
Cultural del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana amb l’actuació 
“Obres de rehabilitació de la Casa Poblet” 
immoble del carrer Forn, núm.3 de 
Vinaixa conegut també com Can Panxa o 
Castell de Poblet. 
Segon.-Que en el moment de confecció 
del Pressupost de l’exercici 2021 es 
consigni dotació pressupostària suficient 
per atendre el cofinançament de  
l’actuació, en concret 21.737,83 euros en 
l’aplicació pressupostària 333.609. 
Tercer.-Donar compte del present al Ple 
en la primera sessió que es celebri als 
efectes ratifiqui aquest acord i n’assumeixi 
el compromís relatiu al cofinançament.  
 
Vist l’anterior decret els membres del Ple 
amb el vot favorable dels set membres 
que legalment el componen ACORDA: 
Primer.- Ratificar el Decret 11/2020, de 9 
de març. 

Segon.-Assumir el compromís de dotar el 
Pressupost de despeses de 2021 amb 
crèdit suficient per atendre el finançament 
de l’actuació Obres de rehabilitació de la 
Casa Poblet. 
 
 
7-APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA 
DE RESTAURACIÓ DE LA PRESA DEL 
PANTÀ DE VINAIXA I LA CANONADA 
D’ABASTAMENT. 

Es dona compte als membres del Ple de la 
memòria valorada per la Restauració de la 
presa del pantà de Vinaixa i la canonada 
d’abastament. El pressupost d’execució 
ascendeix a 147.680,86 euros. 
També es dona compte de les ajudes de 
l’Agència Catalana de l’Aigua adreçades 
als ens locals per a la realització 
d’actuacions d’abastament en alta 
malmeses pels aiguats de gener de 2020. 
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 la memòria 
valorada esmentada i presentar-la a línia 
d’ajudes de l’ACA per rehabilitar 
instal·lacions malmeses pels aiguats del 
20 de gener. 
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 
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definitivament aprovat sense necessitat de 
nou acord. 
 
 
8-CONCERTACIÓ DE PÒLISSA DE 
CRÈDIT. 
Es dona compte als membres del Ple de la 
necessitat de concertar una operació de 
crèdit a curt termini o pòlissa de crèdit. 
Els termini d’aquestes operacions de 
crèdit no poden ser superiors a 1 any. És 
un producte financer per atendre 
necessitats transitòries de tresoreria, en 
aquest cas despeses ordinàries 
ocasionades pels aiguats i també l’obra 
d’inversió Arranjament de zones i serveis 
malmesos per la riuada del 22 d’octubre 
de 2019: camí Trilla i plaça dels Arbres. El 
crèdit serviria per fer front a les despeses 
ordinàries dites mentre no s’ingressi les 
indemnitzacions del Consorci 
d’Assegurances i també a la inversió 
esmentada mentre no arribin les 
subvencions. 
El límit màxim de crèdit a curt termini no 
pot superar el 30% dels ingressos 
corrents liquidats. Prenen de base la 
liquidació pressupostària de l’exercici 
2018, el  límit màxim estaria en 171.117 
euros. 
 
Per conversa amb delegat bancari les 
condicions de les pòlisses són establertes 
pel BOE periòdicament. Així el dia que es 
contracti s’haurà de mirar quines són les 
darrers condicions establertes al BOE. Les 
condicions aproximades són les següents: 
-interès del disposat 0,04% 
-interès del no disposat 0,10% 
-comissions d’obertura i cancel·lació 
0,00% 

-despeses notarials 0,30% 
 
Ateses les anteriors explicacions els 
membres del Ple amb el vot favorable dels 
set membres que legalment el componen 
ACORDA: 
1.- Concertar una operació de crèdit a 
curt termini per fer front a les despeses 
transitòries de tresoreria esmentades. 
2.- En el moment de la contractació, en 
funció de les necessitats de tresoreria, es 
concretarà durada i import del crèdit, els 
quals, en tot cas, seran dins els límits 
temporal i quantitatiu legals establerts: 
màxim un any i 30% dels ingressos 
corrents liquidats al darrer exercici. 
3.-Les indemnitzacions del Consorci i 
subvencions rebudes per la inversió 
esmentada es destinaran a cancel·lar 
l’operació de crèdit.   
4.-Habilitar a Alcaldia per la contractació i 
tramitació necessària d’aquesta operació 
de crèdit a curt termini. 
5.-Comunicar la concertació de l’operació 
a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.   
 
 
9-APROVACIÓ ORDENANÇA 
REGULADORA DE CAPTADORS 
SOLARS. 

Per part d’alcaldia s’explica que 
l’ordenança pretén regular les pautes i 
condicions per la col·locació i instal·lació 
de captadors solars per l’obtenció d’aigua 
calenta o energia fotovoltaica. 
L’ordenança sols regula l’ús d’aquesta 
tecnologia per a un ús domèstic. No es 
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regula la instal·lació i constitució de parcs 
solars. L’ordenança serà d’aplicació en 
totes les construccions del terme 
municipal siguin en sòl urbà o en sòl 
rústic. 
Vista la proposta d’ordenança reguladora 
de la col·locació de captadors solars. 
Vist l'informe del Secretari-interventor, el 
Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable 
dels set membres que legalment 
componen  la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment 
l’establiment de l’ordenança reguladora de 
la col·locació de captadors solars:(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.  
 
 
10-APROVACIÓ DEL PLA CINEGÈTIC 
2020-2024. 

Es dona compte als membres del Ple de la 
renovació del Pla Tècnic de gestió 
Cinegètica del vedat APC L-10.155 
redactat per l’ambientòleg Sr. Ramon 
Xavier Queral Boldú. Aquest pla haurà de 
regir des de la temporada 2020-2021 fins 
2023-2024. 
Vist el pla, amb el vot favorable dels set 
membres que legalment componen  la 
Corporació, s’ acorda: 
Primer.- Trobar conforme la renovació del 
PTGC esmentat. 
Segon.- Trametre el mateix al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació als efectes procedeixi, 
si s’escau, a la seva aprovació. 
 
11-MANIFEST DELS ENS LOCALS 
DAVANT LA CRISI DEL 
CORONAVIRUS. 

Atesa la situació creada per la pandèmia 
del Covid-19, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques(ACM), l’Associació 
de Micropobles de Catalunya i la 
Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) han acordat un manifest conjunt 
per exposar la posició i les demandes del 
món local català davant l’actual moment 
de dificultat, al qual manifest demanen 
l’adhesió dels ens locals del nostre país. 
Ateses les atribucions que corresponen al 
Ple, en virtut de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i del 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.- Manifestar el suport i l’adhesió 
de l’Ajuntament de Vinaixa al “MANIFEST 
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DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL 
CORONAVIRUS”, que es transcriu a 
continuació: 
“Els ens locals de Catalunya, les 
alcaldesses i alcaldes, les regidores i 
regidors, davant la crisi generada pel 
contagi del COVID-19, volem adreçar el 
present manifest a la ciutadania, i també 
a la resta d’administracions, amb el 
convenciment que hem d’unir esforços per 
superar l’actual situació.  
Catalunya està vivint una situació 
excepcional. Dia rere dia comprovem les 
conseqüències de la pandèmia del COVID-
19 en les nostres vides, i l’abast 
estructural que aquesta té i tindrà en el 
present i futur de la nostra societat. 
Estem davant d’un moment transcendent 
de la nostra història, i hem d’estar-hi a 
l’alçada des de la responsabilitat 
col·lectiva i individual. Per aquest motiu, 
hem de començar insistint a la ciutadania 
que compleixi amb les indicacions que les 
autoritats sanitàries i, en general, les 
institucions estem dictant per a la 
prevenció i eradicació del COVID-19.  
La nostra principal prioritat ha de ser 
tallar de manera efectiva la cadena de 
transmissió del virus. Per aconseguir-ho, 
cal un confinament estricte. Cal que 
tothom es quedi a casa seva amb 
l’excepció només d’aquelles persones que 
treballen en serveis establerts com a 
essencials. Només amb aquest 
confinament efectiu, amb la col·laboració i 
solidaritat de tothom, podrem frenar la 
propagació d’aquesta pandèmia.  
Des del món local, demanem a les 
administracions supramunicipals que les 
mesures que s’estan prenent a curt 

termini tinguin com a eix central i com a 
prioritat la salut de les persones, en 
especial les més vulnerables al virus, i 
l’adequació de les infraestructures 
sanitàries per tal que el personal dels 
centres hospitalaris puguin desenvolupar 
la seva tasca amb garanties.  
És evident que és el moment d’estar més 
que mai al servei de la ciutadania. Per una 
banda, al costat de les persones que 
abans de la crisi del COVID-19 ja eren 
vulnerables i que rebien l’ajut de les 
administracions en tots els àmbits. En 
aquest sentit, s’han de reforçar aquestes 
línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans 
de pagament no presencials dels ajuts per 
evitar l’exposició de la ciutadania i dels 
professionals de l’àmbit social al contagi.  
Per altra banda, també hem d’estar al 
costat de totes aquelles persones que, 
com a conseqüència d’aquesta crisi, es 
quedaran sense feina. Per aquest motiu, 
s’ha de dotar de recursos i ajuts per 
emparar a les famílies que ho necessiten. 
Només des d’una visió sensible amb les 
persones i els col·lectius més vulnerables 
podrem garantir una sortida real d’aquest 
context de crisi.  
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal 
legislar per crear les condicions idònies 
per a què els autònoms, les petites i 
mitjanes empreses i, en general, el teixit 
productiu del nostre país pugui tenir un 
horitzó de recuperació ràpida amb els 
menors costos possibles per tornar a la 
normalitat quan abans millor. No podem 
permetre que algunes empreses i 
comerços no tornin a obrir. Des de les 
administracions competents, cal ser 
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contundents per enfortir la reactivació 
econòmica del nostre teixit empresarial.  
Els ens locals som l’administració més 
propera a la ciutadania, la primera porta 
d’accés a les demandes i a les necessitats 
dels veïns i veïnes, i els qui administrem i 
executem la majoria de les decisions 
preses per altres administracions. En 
aquests moments, més que mai, cal una 
millor coordinació, des de la complicitat i 
lleialtat institucionals. És en aquest sentit 
que necessitem disposar d’instruments 
efectius per a donar resposta a la 
globalitat de les situacions que està 
generant aquesta crisi.  
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i 
veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, 
des del món local reclamem poder 
mobilitzar el superàvit disponible del 2019 
sense limitacions, així com flexibilitzar les 
directrius de la regla de la despesa i 
l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes 
les mesures que encara queden de la 
LRSAL que limiten l’autonomia local; 
garantir les aportacions previstes de les 
administracions supramunicipals per a 
l’any 2020 i poder-les ampliar per les 
noves necessitats que generarà la crisi; 
contractar persones sense les actuals 
limitacions, especialment per a donar 
resposta als nous usuaris de serveis 
socials que tenim ja avui; redefinir els 
programes destinats a actuacions 
municipals o els nous programes de 
finançament europeu del període 2021-
2027.  
És a dir, cal que la normativa que ens 
afecta als ens locals ens empoderi, de 
manera que puguem tenir al nostre abast 
les eines i la capacitat d’adaptació 

necessària per a les exigències que 
haurem de fer front en els propers mesos 
i anys com a conseqüència de la paràlisi 
del COVID-19.  
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el 
repte més gran que hem tingut en molts 
anys. Ens posa a prova com a persones, 
però posa especialment a prova el nostre 
esperit comunitari. La ciutadania dels 
pobles, els municipis i les ciutats de 
Catalunya hem d’actuar conjuntament per 
a poder superar aquest repte. Estem 
convençuts que ens en sortirem i, per 
això, mirant l’horitzó i entenent aquesta 
crisi també com una oportunitat per a fer 
una societat més justa, pròspera i 
cohesionada, volem fer una crida a les 
institucions supramunicipals: aquest futur 
l’hem de construir des de la 
coresponsabilitat real i efectiva.  
Els governs locals no som només uns 
receptors i executors de les polítiques 
europees, estatals o nacionals. Volem ser 
escoltats, compartir els reptes i prendre 
decisions des del diàleg i l’acord. El ens 
locals podem i volem ser coresponsables 
de les decisions estructurals que s’han de 
prendre per a redreçar l’actual situació i 
afrontar el futur. La nostra proximitat amb 
la ciutadania, també en aquesta situació 
que estem patint i vivint actualment, ens 
fa tenir una especial coneixement i 
sensibilitat sobre quines són les 
necessitats, els neguits i les aspiracions de 
les nostres comunitats locals. Volem 
participar de la construcció d’aquest nou 
futur.  
Finalment, volem mostrar el nostre suport 
i el nostre condol més sentit a les 
persones i famílies que han perdut els 
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seus éssers estimats; i el nostre ànim als 
qui s’han contagiat pel COVID-19 i s’estan 
a casa o als hospitals.  
Al mateix temps, volem agrair 
sincerament a totes les persones que 
treballen en serveis essencials per a 
garantir que donem resposta com a 
societat en moments difícils, especialment 
a totes i tots els professionals sanitaris i 
als equips d’emergència que, de manera 
exemplar, treballen dia i nit, 
incansablement, per revertir aquesta 
situació. L’esperit de tota aquesta gent és 
el que ha de conduir a mirar al futur amb 
esperança. Ens en sortirem!” 
SEGON.- Publicar aquesta resolució al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web 
municipal. 
TERCER.- Notificar aquest resolució a les 
entitats municipalistes que han subscrit el 
manifest, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i al Govern de l’Estat. 
 
 
12-EXENCIONS MUNICIPALS 
DAVANT LA CRISI DEL 
CORONAVIRUS. 

Es dona compte als membres del Ple de 
que mentre duri el tancament de la llar 
d’infants amb motiu del coronavirus no es 
cobrarà la quota de manteniment d’aquest 
servei. 
També s’informa que no es cobrarà, pel 
mateix motiu, l’arrendament del Bar Sol. 
Els membres del Ple per unanimitat 
assenteixen.  
 

13-INFORMES D'ALCALDIA. 
 

L’Alcalde informa que es vàrem presentar 
fins a 7 expedients al consorci, 
corresponents a consultori, ajuntament, 
escoles, piscines i zona esportiva, Casal 
Vinaixenc i Casal d’avis. Les escoles hi 
havia l’escola bressol i l’escola, en dos 
separats. Tenim ja resposta de tots ells, 
malgrat el de les escoles no està 
acceptada per l’Ajuntament en no valorar 
el mur caigut. El principal problema en 
tota la resolució i que ens ha costat molts 
diners ha sigut per no estar la pòlissa 
d’assegurances ben feta. Em refereixo 
imports assegurats no de valor total sinó 
de reposició, fet que s’ha tingut en 
compte el demèrit per antiguitat i ús. 
També no especificació d’imports, .... Cal 
dir que es va sol·licitar tot aconseguint en 
5 dies tots els pressupostos i projectes per 
justificar l’import total. Després de lluitar-
ho, tenim: 
Casal Vinaixenc. Indem: 9.580,85€. 
Demanat: 8.035,24€ 
Casal d’avis. Indem: 10.424,75€. 
Demanat: 7.616,67€ 
Consultori. Indem: 8.915,25€. Demanat: 
7.569,74€ 
Ajuntament. Indem: 37.723,02€. 
Demanat: 29.680,48€ 
Piscines. Indem: 23.576,81€. Demanat: 
47.068,31€ 
Escola Bressol. Indem: 27.888,07€. 
Demanat: 58.967,05€ 
Escola.               Demanat: 118.839,39€ 
Està pendent l’escola degut al mur 
(110.000€) com ja he comentat i la última 
valoració era l’interior. Així doncs, ja tenim 
poc més de 110.000 euros atorgats i a 
l’espera de rebre’ls. Aquests diners són 
essencials per la tresoreria municipal, 
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doncs les neteges i petites reparacions de 
les riuades pugen més de 50.000 euros, 
l’arranjament de l’escola bressol 60.000€ 
més aproximadament.  
En resum, es va sol·licitar 287.000 euros, 
s’han atorgat en ferm 110.000€ i queda 
pendent la partida de 118.839,39€ que 
encara no està en ferm. Els diners 
restants són fruit de la devaluació del 
material i altres aspectes de la pòlissa 
d’assegurança que es tenia en el moment. 
 
També s’informa que s’ha demanat les 
següents subvencions:  
-La de l’1,5% cultural al Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per 
la l’actuació Reformes vàries de Casa 
Poblet,. 
-A l’Agència Catalana de l’Aigua per 
l’actuació Restauració de la presa del 
pantà de Vinaixa i la canonada 
d’abastament que es va malmetre amb el 
Glòria  
-Ajut demanat a l’Agència Catalana de 
Residus per la devolució del cost dels 
contenidors durant les neteges de les 
riuades de la DANA. 
 
S’informa que les obres s’han paralitzat 
degut al RD llei  10/2020, de 29 de març. 
Així doncs, estem a l’espera de sortir de 
l’estat d’alarma per tal de reprendre-les. 
Cal dir que tot es demorarà molt però que 
es  vetllarà per poder tenir les piscines a 
punt a la data de cada any.  
 
Es dona compte que arran de la pandèmia 
del coronavirus, l’Ajuntament ha establert 
un protocol que s’ha anat variant i 
intensificant i que es farà fins que sigui 

necessari. Com a Ajuntament som 
responsables i tenim l’obligació d’assistir a 
totes aquelles persones que, degut aquest 
covid-19, ho requereixin. Així doncs, les 
treballadores del centre cívic i de serveis 
han realitzat la desinfecció de tot l’edifici i 
el seguiment cada dos dies de totes 
aquelles persones i famílies que poden ser 
vulnerables (persones grans, 
discapacitats, pocs recursos,...). Aquest 
servei és d’assistència directa i per 
informar i saber l’estat de salut en que es 
troben.  També hi ha contacte diari amb 
la metgessa on s’adopten les mesures en 
cas necessari per la població, o part d’ella. 
S’ha ajudat ja, fins a data d’avui, a 6 
famílies/persones. També s’ha repartit les 
targetes menjador. Per altra banda, un 
dia a la setmana es realitza una 
desinfecció de les parts més 
concorregudes (exterior botigues, carrer 
Major, carreteres, plaça Arbres,...) i cada 
dos dies els contenidors. S’ha vetllat i 
repartir a les botigues els EPI’s necessaris 
que mancaven per poder atendre bé així 
com establir el protocol de seguretat i 
higiene establert per les autoritats en el 
mercat setmanal. Finalment, s’ha establert 
serveis mínims a l’Ajuntament i teletreball 
i durant els dies que vagi durant el 
confinament es van fent diferents 
iniciatives, com per exemple, enviament a 
través d’ebando de recomanacions 
esportives, pels més petits, ... cançons 
per la megafonia en una hora 
determinada mitjançant concurs i altres 
coses que anirem fent. 
Finalment, comentar que s’ha hagut de 
confinar preventivament persones ja que 
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podin ser portadores. A hores d’ara, a dia 
d’avui, no tenim cap cas reconegut. 
 
La pandèmia del Covid-19 ha obligat 
ajornar la 17a Fira de l’Oli i la Pedra i s’ha 
suspès l’Aplec de primavera (Festa major 
de primavera i Sant Bonifaci). Val a dir 
que s’intentarà, més endavant, fer alguna 
activitat o acte a l’ermita de Sant Bonifaci.  
 
Es dona compte que en els propers dies 
s’obrirà el concurs de l’explotació del bar 
de les piscines, per si tot va bé, ja tenir-
ho llest. Sent encara ara incert el futur 
d’aquesta obertura. 
 
Finalment informar que s’ha legalitzat la 
instal·lació elèctrica de les escoles i les 
piscines. I aviat es farà del Casal 
vinaixenc. D’aquesta forma, podem dir 

que ja queda menys per tenir-ho 
correctament. 
 
14-PRECS I PREGUNTES. 

No es formula cap prec ni pregunta. 
 
 
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 607 a 624. 
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L’Ajuntament informa que properament es donarà les instruccions per poder accedir a la 
zona de gespa de les piscines, també com es celebrarà la festa de Sant Joan. 

 

L’Ajuntament informa que properament s’anunciarà els casals d’estiu d’aquest any. 

 

L’Ajuntament informa que ha engegat una borsa d’habitatge per totes aquelles persones 
que vulguin llogar o comprar així com vendre o llogar un immoble. A través de la pàgina 
web de l’Ajuntament podeu trobar més informació, o als regidors. La finalitat d’aquesta 
borsa és tenir actualitzat les ofertes i demandes i, a través de l’Ajuntament, posar en 
contacte els interessats. Per poder-se anunciar en un o altre sentit, només és necessari 
enviar un correu electrònic amb les dades de l’immoble que s’ofereix o es demana. 
Trobareu més informació a la web. S’anima a tothom que estigui interessat a poder-se 
anunciar (sempre es mostra de forma anònima). 

 

L’Ajuntament informa que s’està actualitzant els continguts de la pàgina web 
www.vinaixa.cat . Podeu trobar ja molts serveis i documents actualitzats i disponibles. Es 
demana que qualsevol incidència, millora o proposta que es faci arribar a l’Ajuntament. 

 

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

 


