
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

AGOST/SETEMBRE 2020 - Nº14 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 16 de setembre del 2020 

PLE ORDINARI 16-09-2020 

Hi assisteixen: 

- Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde  
- Felip Carré Carré, Primer Tinent 
d’Alcalde 
- Alain Anglès Pérez, Segon Tinent 
d’Alcalde 
- Jèssica Poch Martínez, regidora 
- Jordi Sarlé Gallart, regidor 
- Jordi Riera Carré, regidor 
 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
La regidora Sra. Sílvia Arnau Villate  no 
ha assistit al ple. 

La regidora Jèssica Poch Martínez, 

autoritzada pel President de la sessió, 

informa sobre festes i educació després 

del punt 6 i seguidament abandona la 

sessió plenària per atendre necessitats 

personals. 

 
 

Comprovada l’existència de quòrum 
suficient l’Alcalde declara obert l’acte i es 
passa a desenvolupar els assumptes que 
consten a l’Ordre del dia. 
 
 
Temes tractats (ordre del dia) : 

1-Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2-Llicències urbanístiques. 
 
3-Resolucions i Decrets d’Alcaldia. 
 
4-Relació de factures. 
 
5-Aprovació de certificacions de l’obra 
Arranjament de zones i serveis malmesos 
per la riuada del 22 d’octubre de 2019: 
camí Trilla i plaça dels Arbres.  
 
6-Aprovació del Plec de clàusules per la  
licitació de l’actuació Arranjament dels 
accessos al municipi des de la N240, fase 
1. 
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7-Mesures econòmiques Covid-19. 
 
8-Moció per la suficiència financera dels 
ens locals. 
 
9-Conveni amb AMPA 
 
10-Informes de la Regidoria 
d'Agricultura.    
 
11-Informes de la Regidoria d'Obres  
 
12-Informes de la Regidoria de Festes i 
Educació. 
 
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 22 de juliol 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 sis membres presents 
dels set que legalment componen el Ple. 
 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  
PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 22/2020 a favor de MSC per 
repassar coberta i neteja de canaleres del 
pati de l’immoble de la ctra de Tarragona, 
7. 

2-Llicència 23/2020 a favor de ABR per 
posar canaleres i conduir l’aigua de 
l’immoble del carrer Vista Alegre, 3. 

3-Llicència 24/2020 a favor de RMC per 
petites reparacions de teulada, canal, 
canvi de teules malmeses o elements que 
puguin caure de l’immoble del carrer 
Estació, 9. 

4-Llicència 26/2020 a favor de GSZ per 
arreglar desperfectes ocasionats per les 
inundacions de l’octubre passat a l’entrada 
del garatge (paviment) de l’immoble de la 
ctra de Lleida, 3. 

5-Llicència 27/2020 a favor de JVS per 
treure claraboia i tapar amb teula a 
l’immoble del carrer Major, 20. 

6-Llicència 28/2020 a favor de MSC per 
repassar coberta i neteja de canaleres de 
l’immoble de la ctra de Tarragona, 13. 

7-Llicència 29/2020 a favor de JVP per 
repassar teulada i reparar goteres de 
l’immoble del carrer Major, 29. 

8-Llicència 30/2020 a favor de MCB per 
repassar teulada i fer el cel ras a habitació 
sota teulada l’immoble de la ctra de 
Tarragona, 11. 

9-Llicència 22/2020 a favor d’ALG per 
repassar teulada i substitució de plat de 
dutxa de l’immoble de la Plaça dels 
Arbres,1. 
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10-Llicència 33/2020 a favor de SCM per 
construcció de tanca de la parcel·la de la 
ctra de Tarragona, 34. 

11-Llicència 35/2020 a favor de TRM per 
tapar forats a la paret mitgera amb la ctra 
de Lleida,31 i de la tanca amb la Plaça del 
Casal. 

12-Llicència 37/2020 a favor de Compañía 
Logística de Hidrocarburos CLH,SA per 
adequació i manteniment de canonada de 
l’oleoducte mitjançant l’obertura d’una 
rasa i cala en el polígon 1 parcel·les 44 i 
46.  

13-Llicència 38/2020 a favor de MBAB per 
reparar teulada i reconversió de dos 
balconeres amb finestres. 

14-Llicència 8/2020 a favor de JAB per la 
col·locació temporal d’una carpa 
rectangular de planta aproximada 6x8 
metres i coberta en forma de semi 
circumferència  i de material tèxtil a la 
parcel·la 288 del polígon 1. 
 
15-Llicència 36/2020 a favor de FCR per 
substituir parcialment canal de teulada i 
carener a l’immoble de la ctra de l’Albi, 
11. 
 
16-Llicència 41/2020 a favor d’ALE per fer 
mur de la parcel·la dels horts. 
 
17-Llicència 42/2020 a favor de FCR per 
revestir mur de pedra seca als horts. 
 
Jordi Sarlé comenta en relació a 
l’expedient 8/2020 que en el seu dia va 
sortir un decret d’inici d’expedient 
disciplinari. L’Alcalde diu que respon a un 
malentès i s’ha arreglat amb un acord. 

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 
D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia 35/2020, de 18 d’agost 

Per Acta núm. A-09 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, 41. 

Segons l’acta el vehicle pertany a JAIJ 
DNI 7760*****, amb domicili a la ctra de 
Lleida, **  de Vinaixa. 

El vehicle porta estacionat en el mateix 
lloc un període superior als dos mesos. 

Per Resolució d’Alcaldia 18/2020, de 18 de 
març es va acordar requerir al titular del 
vehicle la seva retirada. Es notifica 
aquesta resolució en data 4 d’abril de 
2020. 

Transcorregut el termini d’un mes 
establert per la retirada del vehicle s’ha 
constatat per inspecció que no s’ha retira 
el vehicle. 

Per tot això, en virtut de les atribucions 
que m'han estat legalment conferides,  

RESOLC:   

Primer.- Declarar el vehicle Opel matrícula 
3338BSY, residu sòlid urbà. 
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Segon.- Que es procedeixi a l’execució 
subsidiària i es retiri el vehicle esmentat 
de la via pública de la ctra de Lleida. 

Tercer.- Encarregar a Centre Autoritzat de 
Tractament de vehicles, la retirada, 
trasllat i posterior destrucció i 
descontaminació del vehicle esmentat i es 
procedeixi a la seva baixa definitiva d’ofici 
davant la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Quart.- Que es faci liquidació de les 
despeses de l’execució subsidiària contra 
el titular del vehicle. 

 
2-Decret d’Alcaldia  36/2020, de 18 
d’agost 

Per Acta núm. A-09 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 JMH,  
DNI 3731*****, amb domicili a la ctra de 
Lleida,** de Vinaixa. 

El vehicle porta estacionat en el mateix 
lloc un període superior als dos mesos. 

Per Resolució d’Alcaldia 14/2020, de 18 de 
març es va acordar requerir al titular del 
vehicle la seva retirada. Es notifica 
aquesta resolució en data 6 d’abril de 
2020. 

Transcorregut el termini d’un mes 
establert per la retirada del vehicle s’ha 
constatat per inspecció que no s’ha retira 
el vehicle. 

Per tot això, en virtut de les atribucions 
que m'han estat legalment conferides,  

RESOLC:   

Primer.- Declarar el vehicle Renault 
matrícula T4915S, residu sòlid urbà. 

Segon.- Que es procedeixi a l’execució 
subsidiària i es retiri el vehicle esmentat 
de la via pública de la ctra de Lleida, 
núm.41. 

Tercer.- Encarregar a Centre Autoritzat de 
Tractament de vehicles, la retirada, 
trasllat i posterior destrucció i 
descontaminació del vehicle esmentat i es 
procedeixi a la seva baixa definitiva d’ofici 
davant la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Quart.- Que es faci liquidació de les 
despeses de l’execució subsidiària contra 
el titular del vehicle. 

 

3-Resolució d’Alcaldia 37/2020, de 19 
d’agost 

Per l’advocat Sr. Alvaro Taitai Vicente, 
col·legiat núm. 65.699 Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, en representació 
Segur Caixa Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros es va presentar 
reclamació patrimonial en concepte 
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d’indemnització pels danys materials patits 
en l’accident de circulació ocorregut el dia 
23 de novembre de 2019. L’accident té 
lloc al punt quilomètric 57,00 de la N-240 
pel vehicle de matrícula 0822HFB, quan 
aquest anava en direcció a Tarragona i un 
animal cinegètic va irrompre en el seu vial 
no essent possible evitar la topada. 

L’Ajuntament de Vinaixa és titular de 
l’Àrea privada de caça L-10.155, que es 
correspon, llevat alguna part exclosa, amb 
el terme municipal de Vinaixa. 

El comunicat d’accidents de trànsit 
confeccionat pels Mossos d’Esquadra en 
data 26 de novembre de 2019 localitza 
l’accident en el punt quilomètric 57 de la 
n240 quan en aquest vial en sentit 
Tarragona irromp una peça de caça del 
marge dret de la carretera. 

De l’acta d’aterrament dels municipis de 
l’Albi i Vinaixa es desprèn que en el tram 
del punt quilomètric 57,000 de la N240,el 
sentit Lleida de la N240 pertany al terme 
municipal de Vinaixa i el sentit Tarragona 
al terme municipal de l’Albi. 

D’acord amb el que disposen els articles 
13 del Reial Decret 429/1993, de 26 de 
març i 89 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, sobre la resolució que posa fi a 
l’expedient i el seu contingut. 

Atesa la competència que atribueix a 
l’alcalde a l’article 53.1.k del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 

RESOLC: 

Primer.-Admetre a tràmit la reclamació 
presentada per l’advocat Sr. Alvaro Taitai 
Vicente, en representació Segur Caixa 
Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros. 

Segon .-Desestimar la reclamació 
presentada pels següents motius: 

1.- El punt quilomètric 57,000 de la N240 
en sentit Tarragona és terme municipal de 
l’Albi i no forma part de l’APC L-10.155 de 
la qual és titular l’Ajuntament de Vinaixa.  

2.- El porc senglar que ocasiona l’accident 
irromp a la via provinent del marge dret, 
terme municipal de l’Albi.  

Tercer.- No efectuar cap pronunciament 
sobre la valoració dels danys ni la quantia 
de la indemnització atès que no s’aprecia 
cap mena de responsabilitat de 
l’administració pública local. 

 

4-Resolució d’Alcaldia 38/2020, de 19 
d’agost 

Per l’advocat Sr. Miquel A. Portoles Aixàlà, 
col·legiat núm. 557 de l’I·lustre Col·legi 
d’Advocats de Lleida, en representació 
Zurich Insurance PLC Sucursal en España 
es va presentar reclamació patrimonial en 
concepte d’indemnització pels danys 
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materials patits en l’accident de circulació 
ocorregut el dia 6 de març de 2020. 
L’accident té lloc al punt quilomètric 56,3 
de la N-240 pel vehicle de matrícula 
4173KFF, quan aquest anava en direcció a 
Tarragona i un teixó va irrompre en el seu 
vial no essent possible evitar la topada. 

L’Ajuntament de Vinaixa és titular de 
l’Àrea privada de caça L-10.155, que es 
correspon, llevat alguna part exclosa, amb 
el terme municipal de Vinaixa. 

El comunicat d’accidents de trànsit 
confeccionat pels Mossos d’Esquadra en 
data 15 de març de 2020 localitza 
l’accident en el punt quilomètric 56,300 de 
la N240 quan en aquest vial en sentit 
Tarragona irromp un teixó del marge dret 
de la carretera. 

De l’acta d’afermament dels municipis de 
l’Albi i Vinaixa es desprèn que el tram del 
punt quilomètric 56,300 de la N240 forma 
part del terme municipal de Vinaixa. 

El Pla Tècnic de Gestió Cinegètic de l’APC 
L-10.155 no contempla el teixó com a 
espècie susceptible de caça.  

D’acord amb el que disposen els articles 
13 del Reial Decret 429/1993, de 26 de 
març i 89 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, sobre la resolució que posa fi a 
l’expedient i el seu contingut. 

Atesa la competència que atribueix a 
l’alcalde a l’article 53.1.k del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 

RESOLC: 

Primer.-Admetre a tràmit la reclamació 
presentada per l’advocat Sr. Miquel A. 
Portoles Aixàlà, en representació Zurich 
Insurance PLC Sucursal en España 

Segon .-Desestimar la reclamació 
presentada pel següent motiu: 

- L’espècie que ocasiona el dany, el teixó, 
no forma part del Pla de gestió del vedat 
APC L-10.155, no es peça de caça i 
conseqüentment els seus incidents no 
generen responsabilitat patrimonial de la 
que hagi de respondre el titular del vedat, 
l’Ajuntament de Vinaixa.  

Tercer.- No efectuar cap pronunciament 
sobre la valoració dels danys ni la quantia 
de la indemnització atès que no s’aprecia 
cap mena de responsabilitat de 
l’administració pública local. 

 

5-Decret d’Alcaldia 39/2020, de 24 
d’agost. 

Confeccionats per secretaria els padrons 
fiscals relatius al tercer trimestre de la 
taxa de subministrament d’aigua, quart 
trimestre de la taxa de clavegueram i 
segon semestre de la taxa d’escombraries, 
tots de l’exercici 2020. 

DECRETO: 
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Primer.- Aprovar els padrons fiscals 
esmentats. 

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. 
 
6-Decret d’Alcaldia 40/2020, de 28 
d’agost. 
Vist el Pla de desplegament de xarxa de 
comunicacions per fibra òptica de Vinaixa 
presentat per Adamo Telecom Iberia,SA, 
NIFA65232357. 

Vist l’informe de l’arquitecte municipal de 
26 d’agost de 2020. 

Vist l’informe del secretari interventor de 
27 d’agost de 2020. 

Ates la Llei 9/2014, de 9 de maig, General 
de Telecomunicacions, 

Acordo: 

Primer.-Aprovar el Pla de desplegament 
de xarxa de comunicacions per fibra 
òptica de Vinaixa presentat per Adamo 
Telecom Iberia,SA. 

Segon.-Autoritzar les actuacions 
d’instal·lació de xarxa de fibra òptica de 
molt alta velocitat incloses en el pla de 
desplegament aprovat. 

Tercer.-Condicions de l’autorització: 

1a-límit territorial: zona urbana del 
municipi de Vinaixa. 

2a-límit temporal: per iniciar l’obra 1 any, 
per finalitzar-la 3 anys des data 
d’atorgament. 

3a-límit objecte: actuacions expressament 
previstes en Pla de desplegament aportat 
per la promotora. 

Quart.- Altres Condicions a les quals 
queda subjecta l’autorització: 

1a-La instal·lació es farà fent ús de les 
canalitzacions de les infraestructures 
existents (infraestructures de Telefónica 
de España,SA i altres). 

2a-Les noves canalitzacions es faran per 
rasa o per façana dels edificis. 

3a-La present autorització s’atorga sense 
perjudici de tercers i de possibles 
afectacions i salvaguardant el dret de 
propietat i en concret, en cas d’actuació a 
façana o aeri es sol·licitarà autorització als 
particulars afectats i de l’Ajuntament. 

4a-En cap cas es passaran nous cablejats 
per les façanes dels edificis protegits o 
catalogats. 

5a-Es prendran les mesures de seguretat i 
senyalització per evitar danys a tercers o 
en les coses. 

6a-Els residus i/o runes de les obres s’han 
de traslladar a gestor autoritzat. 

7a.-L’actuació serà conforme a la 
normativa sectorial que sigui d’aplicació. 
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7-Decret  d’Alcaldia 41//2020, de 2 de 
setembre 
 
Per tal de portar a terme l’obra  
Arranjament dels accessos al municipi de 
Vinaixa des de la N240, fase 1,  de 
pressupost 79.377,73 euros més 
16.669,32 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 dels 
accessos al municipi de Vinaixa des de la 
N240, fase 1. 
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.   
 

8-Decret d’Alcaldia  42/2020, de 8 de 
setembre 
 
Vista la Resolució ARP/1015/2020, de 12 
de maig, per la qual es fixen les espècies 
objecte d'aprofitament cinegètic, els 
períodes hàbils de caça i les vedes 
especials per a la temporada 2020-2021 
en tot el territori de Catalunya.  
Vist que el Pla de Gestió Cinegètica vigent 
del vedat L-10.155 de titularitat municipal 
contempla l’aprofitament de caça major, i 
entre altres, del porc senglar. 
Vist que els socis del vedat per la caça 
major del porc senglar en la modalitat de 
batuda requereixen, per motius de 
seguretat, el tall de camins de titularitat 
municipal.  
Atès que forma part de les competències 
atribuïdes als municipis la gestió de la 
infraestructura viària, d’acord amb l’article 
25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i 
vistes les facultats atribuïdes a les entitats 
locals pels articles 4 i 84 del mateix text 
legal.  
Per l’exposat, DECRETO  
PRIMER.- Autoritzar als socis del vedat a 
fer ús dels camins de titularitat municipal 
per a la realització de batudes de porc 
senglar durant la temporada de caça 
2020-2021 o bé en batudes excepcionals 
degudament autoritzades per l’òrgan 
competent durant la mateixa temporada. 
SEGON.-La present autorització complirà 
amb els següents condicionants: 
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-els socis participants en la batuda 
vetllaran per a que es realitzi la correcta 
senyalització i tancament pel temps que 
duri la batuda autoritzada.  
-serà obligatòria la captació de la imatge 
que acrediti el compliment de les 
condicions de senyalització establertes en 
l’annex 2 de la Resolució ARP/831/2019, 
de 3 d’abril. 
 -es recomana la presència d’una persona 
que informi a les persones i vehicles, 
mentre duri la cacera, del tancament 
temporal, així com dels riscos, condicions i 
autorització municipal, i les possibles 
alternatives existents per evitar transitar 
per la zona de la cacera.  
-si en arribar a un lloc escollit per fer la 
batuda es troba o visualitza persones dins 
el perímetre de la batuda, és obligació de 
la colla de caçadors d’advertir-los i no 
iniciar l’activitat fins que aquests hagin 
abandonat la zona de caça.  
-en tot cas s’haurà de donar compliment a 
l’establert en la Resolució ARP/1015/2020, 
de 12 de maig, per la qual es fixen les 
espècies objecte d’aprofitament cinegètic, 
els períodes hàbils de caça, les 
senyalitzacions i les vedes especials per a 
la temporada 2020-2021.  
TERCER.- Determinar que una persona 
actuant en representació del socis que 
realitzin la batuda, haurà de comunicar a 
l’Ajuntament, mitjançant el lliurament 
d’una comunicació, amb un mínim de 24 
hores d’antelació a la cacera, la data o 
dates en què es preveu la seva realització, 
així com la indicació dels camins públics 
que es preveuen restringir.  
En cas que per motius atmosfèrics o de 
força major, un cop comunicat a 

l’Ajuntament l’indret i la data de la 
propera cacera, es decideixi qualsevol 
modificació, caldrà comunicar-ho a un 
responsable municipal en el termini més 
breu possible des del coneixement de la 
modificació.  
En cas que els camins objecte de la 
cacera condueixin a habitatges o 
explotacions agrícoles o ramaderes, caldrà 
que la colla que realitzi la batuda 
comuniqui a les persones afectades 
indicant el tram en què no es podrà 
circular i el temps de durada del 
tancament del camí als efectes de causar 
les mínimes molèsties als veïns/es 
afectats. 
 QUART.- Aquesta autorització quedarà 
sense efecte, i així es comunicarà a les 
colles de les batudes previstes, en cas que 
es requereixi l’ús dels camins municipals 
per a la realització d’altres activitats o per 
altres motius d’interès general.  
CINQUÈ.- Notificar la present resolució al 
cap d’Agents Rurals de les Garrigues en el 
termini més breu possible.  
SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució 
al Ple de la corporació en la propera 
sessió ordinària que tingui lloc.  
 
 
9-Decret d’Alcaldia 43/2020, de 9 de 
setembre 
 
L’Ajuntament de Vinaixa va presentar 
l’actuació Memòria valorada per a la 
restauració de la presa del pantà de 
Vinaixa i la canonada d’abastament  a les 
ajudes de l’Agència Catalana de l’Aigua 
convocades en  Resolució TES/637/2020, 
de 2 de març. 
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Vist que en la proposta de resolució 
provisional d’atorgament de les 
subvencions hi consta l’actuació 
presentada amb un pressupost de 
128.204,10 euros(sense IVA) i un ajut de 
123.444,10 euros.(Ref. ACA 
RAA001/20/00004) 
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 l’obra  Memòria 
valorada per a la restauració de la presa 
del pantà de Vinaixa i la canonada 
d’abastament . 
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 405  fins la 528. 
 
Pels regidors es demana aclariment de 
determinades factures. 
 
 
 
 
 
 
 

5-APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS 
DE L’OBRA ARRANJAMENT DE ZONES 
I SERVEIS MALMESOS PER LA 
RIUADA DEL 22 D’OCTUBRE DE 
2019:CAMÍ TRILLA I PLAÇA DELS 
ARBRES.  

Es dona compte al Ple de la certificació 
d’obra presentada pel tècnic Sr. Xavier 
Zaragoza Montpel i conformada per  
Carles Ortíz Raset en representació 
d’Artífex Infraestructuras,SL, empresa 
adjudicatària. 

Segona. Obra: Arranjament de zones i 
serveis malmesos per la riuada del 22 
d’octubre de 2019:camí Trilla i plaça dels 
Arbres.  

Pressupost inicial: 619.971,48 euros. 

Pressupost adjudicació: 504.337,68 euros 

Obra executada anteriorment: 87.242,69 
euros 

Obra executada certificació present: 
96.197,42 euros. 

Pendent executar: 320.897,57 euros.  

 

Tercera. Obra: Arranjament de zones i 
serveis malmesos per la riuada del 22 
d’octubre de 2019:camí Trilla i plaça dels 
Arbres.  

Pressupost inicial: 619.971,48 euros. 

Pressupost adjudicació: 504.337,68 euros 

Obra executada anteriorment: 183.440,11 
euros 
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Obra executada certificació present: 
85.440,02 euros. 

Pendent executar: 235.457,55 euros.  

Vistes les anteriors certificacions. 

Vist l’informe d’Intervenció dels Fons 
Municipal, el Ple amb el vot favorable dels 
sis membres presents dels set que 
legalment el componen acorda aprovar les 
certificacions esmentades. 

 
 
6-APROVACIÓ DEL PLEC DE 
CLÀUSULES PER LA  LICITACIÓ DE 
L’ACTUACIÓ ARRANJAMENT DELS 
ACCESSOS AL MUNICIPI DES DE LA 
N240, FASE 1. 
 
Es dona compte al Ple del Decret 
d’Alcaldia 41/2020, de 2 de setembre en 
que es resol l’inici de l’expedient de 
contractació. 
Es dona compte de l’acta de replanteig del 
projecte d’obres Arranjament dels 
accessos al municipi des de la N240,fase 
1,  subscrit pel tècnic Sr. Xavier Zaragoza 
Montpel. 
L’Alcalde dona explicacions del plec i dels 
criteris establerts per l’adjudicació 
mitjançant les possibles millores i el que 
es persegueix amb aquestes. 
Vista la proposta de Plec de Clàusules 
administratives particulars confeccionada 
per secretaria, l’Alcalde posa a aprovació 
el present punt. 
El Ple Corporatiu, doncs, amb el vot 
favorable dels sis membres presents dels 
set que legalment componen el Ple  
acorda: 
 

Primer- Aprovar l’expedient de 
contractació de l’obra Arranjament dels 
accessos al municipi des de la N240, fase 
1 pel procediment obert simplificat 
abreujat. 
 
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. 
 
Tercer- Aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars, transcrites en 
annex, que ha de regir la  contractació de 
l'obra Arranjament dels accessos al 
municipi des de la N240, fase 1, per un 
import de 79.377,73 euros més 16.669,32 
euros d’IVA. 
 
Quart- Aprovar la licitació del contracte 
pel procediment obert simplificat abreujat 
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 
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a la tramitació i l'execució d’aquest 
acords. 
 
..................... 
 
En aquest punt la Regidora Jèssica Poch 
demana emetre el seu informe de festes i 
educació doncs té necessitat d’abandonar 
la sessió plenària. El President de la sessió 
autoritza el canvi d’ordre de punts. La 
regidora informa sobre festes i educació i 
seguidament abandona el Ple. 
L’informe emès per la regidora es 
transcriu en el punt de l’ordre del dia 
inicialment atorgat, el 12. 
 
...................... 
 
 
 
7-MESURES ECONÒMIQUES COVID-
19. 
 
L’Alcalde dona compte que es preveu que 
la despesa en festes sigui la meitat de la 
pressupostada i que creu convenient girà 
a veïns i residents sols la segona quota 
dels imports que fan com a aportació 
voluntària per les festes. 
Per l’exercici 2021 hi ha voluntat de no 
demanar aportacions voluntàries i el que 
es deixi d’ingressar s’haurà de compensar 
d’alguna manera. 
 
 
8-MOCIÓ PER LA SUFICIÈNCIA 
FINANCERA DELS ENS LOCALS. 
 
La crisi generada per la pandèmia de la 
Covid-19 ha posat a prova també la 
capacitat de resposta de la nostra 
societat. La ciutadania, els sectors socials 

i econòmics, les entitats i també les 
institucions hem hagut d’afrontar 
situacions per les quals no estem 
preparats. 

 

Als ajuntaments, en ser la primera porta 
d’accés de la ciutadania i, alhora, 
l’administració més propera per a conèixer 
i donar resposta a les necessitats de les 
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a 
prova una vegada més en situacions 
d’emergència i, aquesta vegada, de 
manera generalitzada a tot el país. Tant 
els electes com les treballadores i 
treballadors públics hem actuat amb 
esperit de servei en benefici de les nostres 
respectives comunitats locals. 

 

Però la crisi no ha acabat, i arriben altres 
situacions que ens exigeixen estar 
preparats per afrontar-les. Tant en la 
resposta inicial com ara, que ens cal 
aplicar mesures urgents per a la 
recuperació social i econòmica, la 
pandèmia ha posat en evidència la 
fragilitat dels mitjans locals, la manca 
d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de 
recursos econòmics i financers per a 
poder assumir les solucions de futur amb 
garanties. 

 

La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 
2012 i la limitació que imposava en la 
regla de despesa i la LRSAL del 2013, van 
ser la resposta legislativa de l’Estat 
espanyol a les mesures d’austeritat 
imposades a nivell Europeu per l’anterior 
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crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha 
evidenciat que qui millor ha complert 
aquelles mesures han estat els ens locals. 
El compliment dels objectius de dèficit, la 
limitació de l’endeutament, l’aplicació de 
mesures econòmiques i financeres, s’han 
aplicat a les hisendes locals. Però aquest 
compliment modèlic, no serveix per a 
donar resposta a l’actual crisi. I menys si 
no podem disposar ni tan sols dels propis 
recursos que els ajuntaments hem 
acumulat gràcies a la bona gestió i en 
compliment de la normativa abans citada. 

 

Per tal que els ens locals puguem afrontar 
amb garanties nous rebrots de la pròpia 
crisi sanitària però, a la vegada, també 
puguem aplicar les imprescindibles 
mesures efectives per la inclusió social i la 
reactivació econòmica, així com pel 
sobreesforç i la greu tensió que viuen les 
hisendes locals degut a la pandèmia, ens 
calen nous instruments legislatius i 
econòmics que ara no tenim. Eines per a 
fer front a la conjuntura inicial, però 
també estructural que enforteixin les 
administracions locals de cara al futur. 

 

La suficiència financera dels ens locals és 
un principi present en tots els 
ordenaments jurídics que garanteix els 
recursos necessaris per a fer front a les 
competències pròpies i els serveis 
impropis que es presten habitualment, i 
més en crisis com la que estem patint. Al 
costat d’aquest principi, hem de 
reivindicar també l’autonomia local. Més 
enllà de l’harmonització financera de totes 

les administracions i fixar en 
coresponsabilitat les limitacions que 
corresponen, no se’ns poden imposar més 
tuteles que ens limitin l’administració dels 
recursos dels ens locals, que no deixen de 
ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar 
a les necessitats urgents de la pròpia 
ciutadana. 

 

En aquest context i amb les dificultats 
normatives actualment vigents en 
l’ordenament jurídic que obliguen als 
Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el 
Govern de l’Estat i la FEMP van signar un 
acord, el passat 4 d’agost,  per “contribuir 
des dels municipis a desenvolupar una 
mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i 
polítiques de cures i suport a la cultura” 
que es va plasmar normativament en el 
Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de 
mesures financeres, de caràcter 
extraordinari i urgent, aplicables a les 
entitats locals. Les propostes que 
s’incorporen en aquest acord i en el 
posterior Reial Decret Llei, malgrat que 
posen a disposició dels Ajuntaments 
recursos econòmics, ho fan establint unes 
condicions que no s’adeqüen a les 
reivindicades del municipalisme català. 
Enlloc de facilitar l’ús de romanents de 
tresoreria per a despeses generals per 
part dels ajuntaments, se n'estableix la 
transferència voluntària de la seva 
totalitat, com a préstec, a l'Administració 
General de l'Estat, que el retornarà en un 
termini de quinze anys a partir de 2022. 
Com a contrapartida, s'habilita un crèdit 
extraordinari de 5.000 milions d'euros al 
qual només tindran accés, en proporció a 
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l'aportació que facin a l'Estat, els 
municipis que transfereixin els seus 
romanents, amb els riscos de liquiditat 
que això els podrà comportar, flexibilitzant 
únicament la regla de la despesa per a 
l’any 2020, i generant un greuge respecte 
als municipis que no disposen en 
l’actualitat de romanents. 

El Ple Corporatiu, doncs, amb el vot 
favorable dels cinc membres presents del 
set que legalment el componen, acorda: 
 

 

PRIMER.- Manifestar el rebuig de 
l’Ajuntament de Vinaixa a l’acord signat 
per la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 
d’agost, “per contribuir des dels municipis 
a desenvolupar una mobilitat sostenible, 
l’agenda urbana i polítiques de cures i 
suport a la cultura”, i instar el Govern de 
l’Estat i els grups parlamentaris a recollir 
les reivindicacions financeres dels ens 
locals en els termes d’aquesta moció, tot i 
garantint el crèdit extraordinari per a la 
recuperació econòmica i social de les 
entitats locals amb una dotació mínima a 
fons perdut de 5.000M€.  

 

SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat 
Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa 
i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat 
pressupostària, per així donar més marge 
a les administracions locals en la resposta 
a la present crisi. 

 

TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat 
que permeti que les administracions locals 
puguin disposar del superàvit de l’any 
2019 i dels romanents acumulats per a 
destinar-los a mesures per a la reactivació 
socioeconòmica de les respectives 
comunitats locals. A la vegada, que es 
garanteixi l’accés dels ens locals que no 
tinguin aquesta possibilitat al crèdit 
estatal extraordinari anunciat per a la 
recuperació econòmica i social de les 
entitats locals i evitar, d’aquesta forma, 
municipis de segones velocitats.  

 

QUART.- Instar el Govern de la 
Generalitat a crear un fons de cooperació 
extraordinari incondicionat per als ens 
locals. Aquest fons hauria d’estar dotat 
amb un mínim de 150 milions d’euros 
l’any 2020 i  la mateixa quantitat per a 
l’any 2021, amb l’objectiu de donar 
resposta, des de l’administració més 
propera al ciutadà, a les mesures 
necessàries per reactivar les economies 
locals i atendre les noves necessitats 
socials que ha generat la pandèmia. 

 

CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la 
Generalitat per a què es quantifiquin, 
conjuntament amb les entitats 
municipalistes, les despeses a què han 
hagut de fer front les administracions 
locals, per serveis impropis derivats de la 
pandèmia i per les noves regulacions i 
plans de desconfinament que s’han 
regulat durant aquests mesos. L’objectiu 
d’aquesta quantificació és que s’habiliti la 
corresponent línia de compensació 
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econòmica a les administracions locals 
d’unes despeses que no els corresponen. 

 

SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al 
Congreso de los Diputados, al Govern de 
la Generalitat i al Parlament de Catalunya 
que es reguli per Llei l’obligació que 
qualsevol nova regulació ha d’anar 
acompanyada d’una avaluació d’impacte 
competencial i econòmic en els ens locals 
i, si és el cas, les mesures 
compensatòries. 

 

SETÈ.-  Comunicar l’aprovació d’aquesta 
moció al Govern de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya, perquè ho 
traslladin als grups parlamentaris, al 
Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i al 
Congreso de los Diputados, per fer-ho 
arribar també als seus grups 
parlamentaris. Finalment, comunicar-ho 
també a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i a la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) per a poder fer el 
seguiment del suport de les mesures 
proposades en les administracions locals 
del nostre país. 

 
9-CONVENI AMB AMPA. 
 
Es dona compte al Ple del següent 
conveni: 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VINAIXA I L’A.M.P.A. DE L’ESCOLA DE 
SANT BONIFACI DE VINAIXA 
Reunits  
D’una part Josep Maria Tarragó Clivillé, 
DNI 47.682.626-S, Alcalde de 

l’Ajuntament de Vinaixa, actua en nom i 
representació del mateix. 
D’altra part Josep Maria Poch Espin, DNI 
47.692.233-P, President de l’A.M.P.A. de 
l’escola Sant Bonifaci de Vinaixa, que 
actua en nom i representació de la 
mateixa. 
Les dos parts es reconeixen capacitat 
legal i competència suficient per 
subscriure aquest Conveni per  la gestió 
de les ajudes de l’Ajuntament de Vinaixa a 
l’AMPA. 
Antecedents 
L’AMPA com a associació que vetlla i 
col·labora, amb Ajuntament i personal 
docent de l’escola, per l’educació de 
l’alumnat de l’escola Sant Bonifaci, ha de 
fer front a unes despeses d’organització, 
funcionament i consecució dels seus 
objectius.  
Atenent a que els recursos de l’AMPA són 
limitats i els seus objectius són d’interès 
general es creu oportú que des de 
l’Ajuntament s’ajudi econòmicament a 
aquesta Associació. 
Clàusules 
Primera.- L’Ajuntament de Vinaixa farà 
una aportació a l’AMPA de 2.400 euros 
per al Curs escolar 2020-2021. Aquesta 
aportació no és farà efectiva fins que no 
hagi estat acordada pel Plenari de 
l’Ajuntament. 
Segona.- L’aportació es podrà fer per 
transferència bancària al número de 
compte que l’AMPA designi. En aquest 
cas, haurà de quedar acreditada que 
l’AMPA és titular del compte bancari. En 
cas de fer l’aportació amb xec bancari, 
aquest serà nominatiu a favor de “AMPA 
de l’escola Sant Bonifaci de Vinaixa”. 
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Tercera.- L’AMPA es compromet a 
destinar l’aportació a la consecució de les 
finalitats que cregui més oportunes de les 
que li són pròpies com a associació. 
Quarta.- L’AMPA justificarà el destí de 
l’aportació econòmica aportant factures de 
les despeses satisfetes. 
Cinquena.-L’import de l’aportació no 
justificat a la finalització del curs escolar 
2020-2021 s’haurà de retornar.   
Sisena.-En cas que l’AMPA  destini 
l’aportació econòmica, en part o en la 
seva totalitat, a ajudes econòmiques a les 
famílies s’aportarà, per la justificació, la 
següent documentació: 
-document confeccionat per l’AMPA 
comprensiu del destí i finalitat de les 
ajudes, relació nominativa de les mares o 
pares perceptores i quantia de l’ajuda 
rebuda. 
-document signat pels beneficiaris de les 
ajudes i el President de l’AMPA conforme 
s’han atorgat i rebut aquelles ajudes. 
Setena.-El President de l’AMPA o membre 
de la Junta que  designi es reunirà amb 
representant de l’Ajuntament per donar 
compte del destí de l’aportació 
econòmica.” 
 
Cap membre del Ple mostra observacions 
o reparaments al conveni i s’acorda la 
seva aprovació i signatura. 
 
 
10-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D’AGRICULTURA. 
 
El primer tinent d’alcalde Felip Carré dona 
compte que en relació a la Regidoria 
d’Agricultura i Medi Ambient s’han trobat 
quatre abocaments il·legals: un partida 

Padrons, un Coma de’n Segarres i dos 
Comanvives. Tots ells estan documentats i 
sota investigació del Agents Rurals. 
Es fa esment que caldrà conscienciar 
sobres els abocaments il·legals doncs 
cada vegada n’hi ha més. 
 
També s’informa que es va demanar una 
reunió amb el Cap del DARP de les Borges 
per a informar-nos de l’estat dels ajuts 
dels aiguats. Feta la reunió en resulta que 
durant el mes de setembre es rebran les 
resolucions d’ajuts i que per possibles 
dubtes s’hauran d’adreçar al regidor.  
 
En relació al vedat informa que ja s’han 
abatut 5 dels 8 cabirols concedits i una 
femella. També s’informa que s’ha 
arrendat la caça major per un import de 
1.200 euros i que el dia 11 d’octubre 
començarà la caça menor. 
 
Informa de la reunió mantinguda el dia 
del Ple amb responsables d’ADIF per 
veure l’estat en que han quedat tots els 
camins afectats per l’obra de la via i que 
la setmana vinent ells mateixos 
començaran les reparacions. 
 
Informa que s’està pendent de forestal 
catalana pels permisos per poder 
continuar en la neteja del fondo major.  
 
 
11-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES. 
 
El segon tinent d’alcalde informa: 
“1-Arranjament de zones i serveis 
malmesos per la riuada del 22 d’octubre 
de 2019:camí Trilla i plaça dels Arbres. 
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Seguiment obra. 
Un cop acabades les obres corresponents 
a la substitució del col·lector d’aigües 
residuals i a la instal·lació i posta en 
càrrega de la canonada de la 
Mancomunitat, es van iniciar les obres 
d’arranjament parcial dels murs dels 
horts, pavimentació amb aglomerat de 
formigó del tram de comprés de la plaça 
dels Arbres fins el consultori, 
paral·lelament s’han instal·lat els bàculs 
per a la il·luminació, aportació de tot-u i 
compactació, prèvia per l’aglomerat 
asfàltic, que en breu es portarà a terme. 
 
Tanmateix, particularment, ahir es va 
començar el revestiment amb pedra el 
mur propietat del Sr. Eduard Moragues. 
 
Mencionar, que degut a un incident 
relacionat amb una caiguda d’arbre a 
sobre de la línia elèctrica aèria 
d’alimentació del dipòsit de distribució 
d’aigua del tram comprés plaça dels 
Arbres i taller Magami, es va decidir el 
realitzar el soterrament de la mateixa. 
Neteja dels col·lectors de la xarxa d’aigües 
residuals i reixes interceptores de la plaça 
dels Arbres i carrers veïns. 
 
Plaça dels Arbres. 
A data d’avui l’obra executada 
corresponent a la plaça dels Arbres a 
consistit, bàsicament a: 
Coronació de mur amb toves ceràmiques, 
instal·lacions de baranes i reixa en el punt 
de desguàs de mur. 
Instal·lació del conjunt de jocs infantils. 

Arranjament i posta en marxa de la 
instal·lació electromecànica de la font 
ornamental. 
2-Obra canalització de la canonada 
portada d’aigua de la mina. 
A data d’avui, pràcticament l’empresa 
Irriga té instal·lat el 80% de la canonada, 
del total dels 2,4 km totals. Resta uns 150 
metres per a connexió amb la caseta de 
regulació i un tram de 200 metres abans 
de la pujada del dipòsit. 
Resta pendent, la instal·lació de dos 
canonades, pantà i mina, del tram 
comprés des de la caseta de regulació i 
mina de captació aproximadament uns 
200 metres. 
Avui està portant a terme una prova 
d’aforament i esgotament de la mina per 
a obtindré dades de cabal i poder realitzar 
una inspecció posterior. 
 
3-Xarxa de distribució. 
Aquest mes de setembre, concretament el 
dia 1, hem instal·lat un comptador 
general a l’arteria principal de sortida del 
dipòsit de distribució d’aigua potable, per 
poder realitzar un control més acurat del 
consum de la xarxa. 
Paral·lelament hem instal·lat una vàlvula 
general d’aïllament hem desconnectat la 
connexió existent de la bassa, amb la 
xarxa de distribució, per evitar problemes 
a nivell sanitari. 
Tanmateix, comentar que estem a 
l’espera de rebre el resultat analític de 
l’aigua de la bassa, per poder fer ús d’ella 
amb plena garantia. 
 
4-Zona del pícnic i autocaravanes. 
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A la zona del pícnic resta pendents la part 
corresponent a la il·luminació 
pràcticament. 
A la zona de les autocaravanes es dona 
per finalitzada la part corresponent a la 
instal·lació de sanejament i avui s’està 
acabant la part corresponent a la 
instal·lació elèctrica i enllumenat de la 
zona d’estacionament. 
Resta pendent: 
La part corresponent a la caseta de 
centralització de les línies elèctriques i 
aigua. 
Compactació de la zona d’aparcament i 
acabat en general. 
 
5-Altres actuacions. 
Estem en contacte amb Sorea per agilitzar 
el soterrament de la canonada que es va 
instal·lar provisionalment al carrer Calvari. 
 
6-Problema de pressions. 
S’ha constatat la diferència de pressions 
en el subministrament en funció de 
l’origen de l’aigua. S’intentarà que sempre 
hi hagi la mateixa pressió. 
 
 
12-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 
 
S’informa que del Casal d’estiu com ja es 
va comentar en anterior Ple es van 
ingressar 1730 euros. Pel que fa a 
despesa, 152 euros de material i 2.987,89 
euros de nòmines, en total 3.139,89 
euros. 
 
S’informa de la realització del Casal de 
setembre, abans de començar el curs 
escolar, va començar el dimarts 1 de 

setembre i va finalitzar el dijous 10 de 
setembre. L’horari ha estat de 8:30 h a les 
13 h. Preu de 25 euros per infant/nen. 
Han assistit 24 nens i nenes de 3 a 12 
anys en tres grups per tres monitores. A 
costat 818,01 euros i s’ha ingressat 600 
euros. 
 
Pel que fa a la Festa major informa que 
ha hagut una bona participació, amb un 
aforament del 80% i el cost aproximat ha 
estat la meitat de l’any passat. 
 

13-INFORMES D'ALCALDIA. 
 
L’Alcalde dona compte de les subvencions 
demanades: a l’OSIC(Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural) del Departament de 
Cultura, 41.134 euros per la Dalla. Línia 
oferta cultural de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, 500 euros. Ajut per compra de 
llibres de biblioteques de l’IEI, 900 euros. 
I finalment, 24.045 euros de l’Agència 
Catalana de Residus l’ús d’àrid reciclat. 
 
Informa que l’ACA ha atorgat un ajut de 
123.444,10 euros per reparació de la 
presa del pantà i la Diputació de Lleida, 
en el primer pla de camins, 86.529 euros 
per la reparació de camins malmesos per 
les riuades.   
 
Informa de la instal·lació de pantalla 
digital a l’escola i del repàs la pintura i 
dotació de dispensadors de paper, gel i 
altres. 
 
Informa de les al·legacions  realitzades a 
la resolució d’IDAE d’atorgament d’ajudes 
per l’enllumenat. S’establia un termini de 
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6 mesos per iniciar l’expedient de licitació. 
El problema era que faltava el 50% del 
finançament de l’actuació i no es podia 
tirar endavant amb recursos propis i per 
això no es va iniciar expedient de licitació. 
A més el termini va coincidir amb les 
riuades i posteriors treballs de recuperació 
que van absorbir tots els esforços de 
l’ajuntament. Finalment, a través del 
PUOSC s’aconseguirà finançament i per 
això s’ha fet l’al·legació per que no es 
tingui en compte el termini de 6 mesos. 
 
S’informa que es fa uns seguiment diari i 
esgotador dels treballs que realitzen l’ACA 
i ADIF. 
Aprofitant que encara no es disposa 
d’informe de l’ACA sobre la salubritat de 
l’aigua del manantial i que aquesta doncs 
no es pot consumir, s’ha buidat el 
manantial per la neteja del mateix i per 
poder calcular el cabal. Això obliga a fer 
més ús d’aigua de la Mancomunitat 
d’Aigües i caldrà fer una reclamació 
patrimonial a ADIF per aquest consum i 
altres desperfectes. 
 

S’informa que cada setmana hi ha 
reunions entre responsables de la 
Generalitat i els ajuntaments pel tractar 
de les mesures sanitàries per lluitar el 
Covid-19. 
 
S’informa que encara resta d’abonar una 
factura per part de la regidora Sílvia. 
 
14-PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formular cap. 
 

 

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 dona per 
finalitzada, ordenant que s'aixequi acta de 
tots els punts debatuts. Per fer-hi constar 
i donar fe del que s'hi ha tractat i els 
acords presos, estenc, amb la conformitat 
de tots els assistents, aquesta acta 
transcrita en paper amb l’anagrama de 
l’Ajuntament pàgines 678 a 695.  
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L’Ajuntament informa que degut a la situació actual i la prohibició de realitzar reunions de 
poble, s’ha optat per penjar a la pàgina web (apartat urbanisme) l’estudi de zonificació així 
com els mapes interactius per poder-los consultar. També es disposa d’una còpia en paper 
a l’Ajuntament. Finalment, tothom que estigui interessat en que l’estudi se li expliqui, tingui 
dubtes o vulgui entrar en algun aspecte, s’atendrà en petites reunions al mateix 
Ajuntament per poder-ho parlar. Si alguna persona està interessada, pot demanar cita 
trucant a l’Ajuntament, correu electrònic o a les oficines. 

L’Ajuntament informa que s’havia organitzat un acte pel dia 24 d’octubre de commemoració 
de les riuades del 22 d’octubre del 2020 amb la presència de totes les administracions i 
que, degut a la situació de la pandèmia, s’ha posposat pel proper dissabte dia 21 de 
novembre a les 18h. Tothom hi està convidat. Es donaran més detalls de l’acte quan 
s’acosti la data.  

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. 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. 

L’Ajuntament informa que a la pàgina web es pot trobar l’enllaç de l’aplicació turística 
presentada per la Festa Major. 

 


