
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

GENER 2020 - Nº7 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 18 de desembre del 2019 

PLE ORDINARI 18-12-2019 

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. 
 

1- Aprovació de l’acta de la sessió 
anterior. 

2- Llicències urbanístiques. 
3- Resolucions i Decrets d’Alcaldia. 
4- Relació de factures. 
5- Modificació de crèdits 2/2019. 
6- Aprovació Pressupostos 2020. 

7- Aprovació projecte Arranjament 
entrades a Vinaixa per N-240(fase 
1 i fase 2). 

8- Moció feministes 
9- Informes de la Regidoria 

d'Agricultura.    
10- Informes de la Regidoria d'Obres  
11- Informes de la Regidoria de Festes 

i Educació. 
12- Informes d'Alcaldia 
13- Precs i preguntes 

 
L’Alcalde proposa també incloure en 
l’ordre del dia el debat i aprovació, si 
s’escau, del següent punt:  SOL·LICITUD 
DE REDUCCIÓ MÒDULS AGRARIS DE 
L’IRPF com a mesura per pal·liar  i 
compensar els danys ocasionats per les 
pluges torrencials en el sector agrari  i 
ramader  
Amb el vot favorable dels set membres 
que legalment componen el Ple s’acorda 
incloure i tractar aquest punt com a punt 
12 bis de l’ordre del dia. 
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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 27 de novembre de 2019 
l'esborrany de la qual els ha estat tramesa 
juntament amb la convocatòria de la 
present sessió. L’acta es aprovada amb el 
vot favorable dels set membres que 
legalment componen el Ple. 
 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  
PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

No hi ha hagut cap llicència des del darrer 
Ple  
 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 
D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia 36/2019, de 29 de 
novembre 
Atès que el dia 22 d’octubre de 2019 el 
municipi de Vinaixa va patir unes greus 
inundacions provocades per les pluges 
torrencials d’aquell mateix dia. 
Atès que els regidors i regidora Felip 
Carré, Jèssica Poch i Alain Anglès  van 
dedicar, el dia 23 d’octubre i següents, el 
seu temps de manera excepcional a 
netejar i a restablir, en la mesura del 
possible,  la normalitat dels carrers i 
dependències municipals. 
Ateses les competències que m’atorga 
l’article 53 del Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya, 
crec oportú i  

DECRETO: 
Primer.- Concedir una indemnització de 
250 euros al Primer tinent d’alcalde Sr. 
Felip Carré Carré. 
Segon.-  Concedir una indemnització de 
150 euros al Segon tinent d’alcade Sr. 
Alain Anglès. 
Tercer.-  Concedir una indemnització de 
150 euros a la regidora Sra. Jèssica Poch 
Martínez. 
Quart.- Donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que es celebri. 
 
2-Decret d’Alcaldia  37/2019, de 3 de 
desembre 
Vist que l’Associació  FS Vinaixa ha 
manifestat a l’Ajuntament la necessitat de 
recursos per fer front a les seves 
despeses. 
Atès que l’activitat esportiva de l’equip 
femení i del masculí aporten un plus 
d’activitat social i lúdica al municipi de 
Vinaixa.  
Ateses les potestats que m’atribueix 
l’article 53 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
  Decreto: 
1.-Atorgar a l’Associació FS Vinaixa un 
ajut de 500 euros per fer front a les 
despeses d’organització, funcionament i 
consecució dels seus objectius. 
2.-Subscriure un conveni amb l’Associació 
FS Vinaixa per la regulació de l’ajuda a 
percebre. 
3.-Que per secretaria es redacti aquest 
conveni. 
 
3-Decret d’Alcaldia 38/2019, de 5 de 
desembre. 
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Confeccionats per secretaria els padrons 
fiscals relatius  al quart trimestre de la 
taxa de subministrament d’aigua de 2019 i 
primer trimestre de la taxa de 
clavegueram de 2020. 
DECRETO: 
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. 
 
4-Decret d’Alcaldia 39/2019, de 9 de 
desembre 
En sessió plenària del 27 de novembre de 
2019 es va aprovar, entre altres, la 
memòria valorada  M.V. Canonada de 
connexió de la captació del manantial a 
Vinaixa  redactada per l’enginyer industrial 
Sr. F.S.D. El pressupost d’execució 
ascendeix a 172.446,66 euros. 
Aquesta actuació ha estat presentada, 
juntament amb altra memòria valorada 
relativa al tractament d’aigua potable, a la 
convocatòria de l’Agència Catalana de 
l’Aigua Resolució TES/2455/2019, de 19 
de setembre , relativa a ajudes als ens 
locals per actuacions d’abastament en 
alta.  
Vist que la Demarcació de Lleida  de 
l’Agència Catalana de l’Aigua ha fet arribar 
a aquest Ajuntament un model de 
sol·licitud d’ajudes per abastament en alta 

pels danys ocasionats pels aiguats del dia 
22 d’octubre de 2019. 
Vist que l’actuació de la memòria valorada 
vol establir les canonades i servei de 
subministrament malmesos pels aiguats 
del dia 22 d’octubre de 2019. 
Vist que la M.V. esmentada va ser 
aprovada pel Ple de la Corporació. 
D’acord amb l’article 53 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,  
ACORDO: 
Primer.-Presentar, a la Demarcació de 
Lleida de l’ACA, la Memòria valorada 
Canonada de connexió de la captació del 
manantial a Vinaixa per a obtenció d’ajuts 
pels danys ocasionats pels aiguats del dia 
22 d’octubre de 2019. 
Segon.- Donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que es celebri. 
 
5-Decret d’Alcaldia 40/2019, de 10 de 
desembre. 
Vist l’expedient de contractació de l’obra 
Reformes vàries del Casal Vinaixenc. 
Vist el Plec de clàusules aprovades per 
Decret d’Alcaldia 33/2019, de 4 de 
novembre. 
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–39,50 punts 
-Obres Febial, SL- 37,605 punts 
-Segesco Universal,SLU- sobres no oberts. 
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A l’ampara de la clàusula 22 del Plec de 
clàusules es fa requeriment de 
documentació al licitador amb major 
puntuació. La documentació es aportada 
en data 3 de desembre de 2019 registre 
d’entrada 841. 
Atesa la documentació aportada i per tot 
això,  
DECRETO 
1.-Excloure la proposta presentada per 
l’empresa Segesco Universal, SLU per 
presentar l’oferta fora de termini. 
2.-Adjudicar a l’empresa Nixin Cons,SL. 
CIF B25478603 la contractació de l’obra 
Reformes vàries del Casal Vinaixenc.  
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 i l’empresa proposada 
per a l’adjudicació seria la següent millor 
classificada. 
3.-L’adjudicació s’estableix amb el preu de 
41.511,96 euros més 8.717,51 euros 
d’IVA (total 50.229,47 euros) que inclou 
execució projectada, la totalitat de les 
millores proposades i l’oferiment de 500 
euros a disposició de la direcció facultativa  
per millores. 
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 2.075,60 euros. 
6.-Donar compte de la present resolució al 
Ple de la Corporació. 
 
6-Decret d’Alcaldia 41/2019, d’11 de 
desembre 
Vista l’Ordre TES/184/2019, de 10 
d’octubre, per la qual s’aproven  les bases 
reguladores de les subvencions als espais 
naturals de Catalunya, als hàbitats  i 
espècies, en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 
2014-2020. 
Vista la Resolució TES/2920/2019, de 8 de 
novembre, de convocatòria de 
subvencions als espais naturals de 
Catalunya, als hàbitats i espècies, en el 
marc del Programa de desenvolupament 
rural de Catalunya 2014-2020. 
Atès que el municipi de Vinaixa disposa 
d’un patrimoni natural i paisatgístic que 
cal promocionar turísticament. 
Vista la memòria de les Actuacions de 
millora ambiental a l’ENP Vall de Vinaixa  
confeccionada per l’Enginyeria Marsal i 
Porta,SL 
Atès les potestats que m’atorga l’article 
53.1 del Text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, 
DECRETO: 
1.-Aprovar la memòria Actuacions de 
millora ambiental a l’ENP Vall de Vinaixa. 
2.-Presentar aquesta actuació a la 
convocatòria de l’exercici 2019 de 
subvencions als espais naturals de la 
Resolució TES/2920/2019, de 8 de 
novembre. 
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3.-Assumir el compromís d’execució per al 
cas que l’actuació percebi subvenció 
suficient. 
4.-Donar-ne coneixement al Ple en la 
primera sessió ordinària que es celebri. 
 

 

4-RELACIÓ DE FACTURES. 

Es dona compte als membre del Ple, 
mitjançant mostra durant el Ple de dos 
còpies impreses en paper, de la relació de 
factures que s’han registrat a 
l’Ajuntament. En concret, des del registre 
de factura 714 fins la 794. 
L’Alcalde fa esment que entre aquestes 
factures n’hi ha de relatives als danys per 
l’aiguat de 22 d’octubre. 
 
 
5-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
2/2019. 

L’Alcalde dona explicacions dels motius 
pels quals algunes partides han estat 
superades i cal acordar modificacions de 
crèdits. 
D’acord amb l’article 177 del Text refós de 
la Llei de les Hisendes Locals,  i el RD 
500/1990, de 20 d’abril, el Ple corporatiu, 
amb el vot favorable dels set membres 
que legalment el componen, acorda: 
Primer-. Aprovar inicialment  l’expedient 
2/2019 de modificació de crèdits del 
pressupost ordinari vigent mitjançant 
transferències de crèdit i més i nous 
ingressos. 
Segon-. Exposar el present acord al BOP 
pel termini reglamentari de quinze dies i 
en cas de no presentar-se reclamacions o 

al·legacions s’entendrà aprovat 
definitivament sense necessitat de nou 
acord. 
 

 

6-APROVACIÓ PRESSUPOSTOS 2020. 
 
L’Alcalde explica el Pressupost de 
l’Ajuntament que s’ha donat imprès als 
membres de la Corporació. Fa esment que 
degut a les riuades el pressupost és molt 
superior al d’exercicis anteriors però la 
realitat és la que és i hi ha despeses que 
s’hauran de fer com sigui per no afectar 
els serveis. També explica que a 
diferència d’anys anteriors, en quan a 
despeses s’ha concretat amb partides més 
específiques per tenir més clara la 
naturalesa de la despesa. També s’han fet 
previsions d’ingressos molt superiors a 
altres exercicis per poder fer front a les 
despeses. 
Jordi Sarlé diu que no dubta de les 
despeses doncs el cost dels arranjaments 
dels danys provocats per les riuades 
deuen haver estat pressupostades per 
tècnics però en quan a ingressos pregunta 
quines previsions de que es materialitzin 
hi ha. Respon l’Alcalde que les previsions 
d’ingressos pels arranjaments dels danys 
de les riuades són d’acord a les sol·licituds 
d’ajuda que es va demanar a cada 
Administració(Estat, Generalitat i 
Diputació) i que si no es materialitzen per 
aquestes administracions caldrà altres 
fonts de finançament ja que hi ha danys 
en equipaments i infraestructures que 
caldrà arreglar si o si. 
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Vist el projecte del Pressupost per a 
l’exercici de 2020 format per l’Alcalde-
President, donat compte de l’estat de 
despeses i ingressos i de debatre el 
Pressupost entre tots els assistents, amb 
especial les despeses i ingressos 
necessaris per arranjar els danys 
ocasionats pels aiguats, l’Alcalde posa a 
aprovació els Pressupostos de 2020 amb 
el següent resultat: 
-vots a favor 4: Josep Maria Tarragó, Felip 
Carré, Alain Anglés i Jèssica Poch 
-abstencions, 3: Jordi Sarlé, Sílvia Arnau i 
Jordi Riera. 
El Ple Corporatiu, doncs, per majoria 
absoluta, acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost 
general de l’Ajuntament de Vinaixa per 
l’exercici del 2020,  així com les seves 
bases d’execució. 
Segon.- Sotmetre a informació pública per 
un període no inferior a quinze dies 
mitjançant anunci al BOP i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, a fi que puguin 
presentar al·legacions i reclamacions. En 
cas que no se’n presentin la present 
aprovació esdevindrà definitiva, sense 
necessitat de prendre nou acord. 
Tercer.- Facultar tan àmpliament com en 
dret sigui menester al Sr. Alcalde per a la 
tramitació i execució del present acord.  
 

 
7- APROVACIÓ PROJECTE 
ARRANJAMENT ENTRADES A 
VINAIXA PER N-240 (FASE 1 I FASE 
2). 

Es dona compte als membres del Ple del 
projecte “Arranjament dels accessos al 

municipi de la N240 fase 1 i Arranjament 
dels accessos al municipi de la N240 fase 
2 redactats per l’arquitecte Sr. Xavier 
Zaragoza Montpel. El pressupost 
d’execució ascendeix la fase 1 a 
96.047,05 euros i la fase 2 a 109.576,49 
euros. 
L’Alcalde dona explicacions sobre el 
projecte que inclou actuacions en el 
subministrament d’aigua, el clavegueram, 
l’enllumenat públic i les voreres. També 
explica les línies d’ajut per la seva 
realització i que ja s’ha reunit amb els 
veïns afectats per les contribucions 
especials i cessions i que en principi hi són 
d’acord. Explica l’Alcalde que l’obra 
proposada permetrà crear solars per 
l’edificació del que el municipi va faltat i 
millorar les entrades al municipi. 
 
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 els projectes 
d’obres esmentat. 
Segon.- Sotmetre a informació pública 
l’expedient i memòria valorada pel termini 
reglamentari de trenta dies durant els 
quals es podrà examinar i presentar les 
reclamacions que es creguin oportunes. 
Tercer.-que a falta de reclamacions o 
al·legacions el projecte esdevindrà 
definitivament aprovat sense necessitat de 
nou acord. 
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8-MOCIÓ FEMINISTES 

La Carta Europea per a la Igualtat de 
Dones i Homes en la Vida Local es 
defineix textualment com “una carta 
perquè els governs locals i regionals es 
comprometin a utilitzar les seves facultats 
i les dels seus associats a favor d’una 
igualtat més gran” (Consell de Municipis i 
Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes 
Locals i Regionals, 2005). 
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, recull en la seva exposició de 
motius que: 
 
 La igualtat entre dones i homes és un 

principi jurídic universal reconegut en 
diversos textos internacionals sobre 
drets humans, entre els quals destaca 
la Convenció sobre l’eliminació de 
totes les formes de discriminació 
contra la dona (CEDAW), aprovada per 
l’Assemblea General de les Nacions 
Unides el desembre de 1979 i 
ratificada per Espanya el 1983. En 
aquest mateix àmbit és procedent 
evocar els avenços introduïts per 
conferències mundials monogràfiques, 
com la de Nairobi de 1985 i Pequín 
(Beijing) de 1995. 

 
 La igualtat és, així mateix, un principi 

fonamental a la Unió Europea. Des de 
l’entrada en vigor del Tractat 
d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la 
igualtat entre dones i homes i 
l’eliminació de les desigualtats entre 
les unes i els altres són un objectiu 
que s’ha d’integrar en totes les 

polítiques i accions de la Unió i dels 
seus membres. 

 
 L’article 14 de la Constitució espanyola 

proclama el dret a la igualtat i a la no-
discriminació per raó de sexe. Per la 
seva banda, l’article 9.2 consagra 
l’obligació dels poders públics de 
promoure les condicions perquè la 
igualtat de l’individu i dels grups en 
què s’integra siguin reals i efectives. 

 
 
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, 
article 19.1. que “totes les dones tenen 
dret al lliure desenvolupament de llur 
personalitat i capacitat personal, i a viure 
amb dignitat, seguretat i autonomia, 
lliures d’explotació, maltractaments i de 
tota mena de discriminació”. 
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes, recull en el seu 
preàmbul que “el dret fonamental de la 
igualtat de dones i homes constitueix un 
valor cabdal per a la democràcia i és una 
necessitat essencial en una societat 
democràtica moderna que vol eradicar el 
sistema patriarcal androcèntric i sexista”. 
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca 
que “les polítiques i les actuacions dels 
poders públics han de fer visibles i 
reconèixer els grups i entitats de defensa 
dels drets de les dones, donar-los suport i 
impulsar-ne la participació en el disseny, 
l’elaboració, el desenvolupament i 
l’avaluació de les polítiques públiques”. 
Els feminismes es conceben com a factor 
de justícia social i per a l’eradicació de 
tota mena de discriminació, també com a 
ingredient necessari per a la 
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democratització real de la societat i per al 
benestar de tota la població: homes, 
dones, infants, jovent i gent gran. 
Quan el feminisme ha donat fonament a 
les lluites de les dones a favor de 
l’emancipació i les fites aconseguides són 
un llegat de les dones que ens han 
precedit, ens trobem amb l’auge de 
l’extrema dreta i les retallades que 
amenacen els drets de les dones i 
impedeixen plantejar-ne nous escenaris. 
Des del món municipal no podem mirar 
cap a una altra banda, és més important 
que mai que fem palès el nostre 
compromís amb el feminisme, -com a 
motor de canvi que ens ha de permetre el 
ple exercici dels drets de les dones en tots 
els àmbits de la vida,- i que destinem 
energies i recursos per incorporar la 
perspectiva feminista en totes les nostres 
accions per tal de derrocar les 
desigualtats patriarcals en tots els àmbits i 
des de les seves arrels. 
Hi ha molts motius que evidencien la 
situació de discriminació que pateixen les 
dones: 
 
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats 
laborals i professionals, entre homes i 
dones. 
 
- L’empobriment de gènere i discriminació 
econòmica que pateixen les dones, i que 
arriba fins a situacions de pobresa 
extrema en el cas de moltes dones grans 
amb pensions mínimes i insuficients. 
 
- La bretxa salarial existent i les 
discriminacions directes o indirectes de 

gènere a l’accés a la feina i/o als 
processos de selecció i promoció laboral. 
 
- El desequilibri de gènere en el 
repartiment de les baixes per maternitat i 
paternitat i/o la cura de persones grans 
i/o dependents. 
 
- La manca de reconeixement econòmic i 
social de la feina de cures. Per l’urgent i 
imprescindible redistribució de tasques 
amb els homes i l'arranjament de papers 
de les dones, moltes emigrants, a les 
quals s'externalitza aquest treball en 
moltes ocasions. 
 
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 
a 3 anys. 
 
- La violència masclista que es manifesta 
amb diverses formes i amb cada vegada 
més cruesa. 
 
Els governs locals poden utilitzar les seves 
competències per cooperar a favor d’una 
igualtat més gran. El feminisme és una 
oportunitat perquè tots i totes, homes i 
dones, comencem a viure d’una altra 
forma les nostres ciutats i la convivència 
que s’hi produeix, i exercim la igualtat de 
manera efectiva en tots els aspectes de la 
vida. 
Essent conscients del deure de les 
administracions i dels/les representants 
polítiques, en la seva funció d’agent 
impulsor de la consciència en matèria de 
drets i contra les discriminacions 
masclistes, el Ple, amb el vot favorable 
dels set membres que el componen, 
acorda: 
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PRIMER. Declarar Vinaixa, municipi 
feminista. 
SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la 
construcció de ciutats feministes elaborat 
per les alcaldesses de la comarca del Baix 
Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i 
el Consell de les dones del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 
23 de març de 2018 en el marc de la 
presentació del 5è Congrés de dones del 
Baix Llobregat. I implementar 
progressivament les mesures que s’hi 
proposen, dedicant-hi els recursos 
necessaris per fer efectives les polítiques 
feministes i d’equitat. 
TERCER. Adherir-se a la Carta Europea 
per a la Igualtat de Dones i Homes a la 
Vida Local. 
QUART. Fer visible el compromís de 
suport municipal amb les demandes del 
moviment feminista. 
CINQUÈ. Treballar per la universalització i 
extensió dels serveis públics relacionats 
amb la sanitat, serveis socials i atenció a 
les dones i atenció de la infància: des 
d’escoles bressols i hospitals, fins als 
serveis de dependència i atenció a les 
persones. 
SISÈ. Establir clàusules per evitar 
l'escletxa salarial entre homes i dones als 
contractes i licitacions que efectuï 
l'ajuntament, evitant la contractació amb 
aquelles empreses en les quals es detectin 
aquesta escletxa salarial en qualsevol dels 
seus estaments, posant especial atenció a 
les diferències salarials intersectorials en 
sectors especialment feminitzats (neteja 
d’edificis municipals, servei d’atenció 
domiciliària i ajuda a la llar, entre 
d’altres). 

SETÈ. Establir un protocol d’actuació per 
evitar la discriminació laboral de les 
persones LGTBI i dones migrades i 
racialitzades i apostar públicament per la 
seva contractació pública i privada, així 
com per la seva visibilitat. 
VUITÈ. Traslladar aquests acords a Ca la 
Dona, a la Direcció General d’Igualtat de 
la Generalitat de Catalunya, a l’Institut 
Català de les Dones (ICD), a PIMEC 
(Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), a 
l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, al Consell Comarcal, als 
sindicats i al conjunt d’entitats socials del 
municipi. 
 
 
 
9-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'AGRICULTURA.    

Felip Carré informa dels arbres caiguts a 
la carretera vella de l’Albi. Es va procedir a 
la seva retirada utilitzant la 
retroexcavadora que arregla els camins. 
Es deixen al lateral de la carretera a 
l’espera que la gent interessada s’endugui 
la llenya, doncs les titulars dels arbres han 
autoritzat donar-la a qui vulgui. 
S’ha tramitat ajut de recollida de residus 
dels camins públics o abocaments 
incontrolats.  S’espera procedir a la seva 
retirada el mes aviat possible, ara s’està 
demanant pressupostos  
També es va demanar un ajut per 
arranjar camins forestals i estem 
treballant per que aquesta subvenció 
pugui tira endavant. Ja han vingut els 
tècnics del DARP per deixar constància de 
l’estat dels camins demanats. 
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La motoanivelladora continua treballant 
en els camins. 
Informa també que , en relació el vedat 
de caça, es va produir un conflicte amb un 
soci doncs caçava en un dia de boira quan 
va ser advertir pel vigilant que no ho fes. 
Els Agents Rurals van ser avisats i 
informaran de l’incident i s’actuarà de 
conformitat a la gravetat dels fets. 
 
 
10-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES  

El regidor Alain Anglès informa que s’han 
fet els següents manteniments correctius: 
-substitució de la tapa del pou de registre 
de la càmera de vàlvules de la xarxa 
d’aigua potable de la Plaça dels Arbres. 
-substitució de tapes de registre del riu, 
baixada costat del transformador i sota el 
pont de la Plaça dels Arbres. 
-substitució de la tapa de registre de les 
electrovàlvules del pou de Sant Miquel.  
-revisió general de l’enllumenat públic 
amb substitució de làmpades i 
reactàncies. 
 
Altres actuacions han estat la instal·lació 
de la il·luminació nadalenca amb 
substitució i reforç dels ancoratges i el 
buidatge i neteja del dipòsit de 
combustible de la calefacció del consultori 
mèdic. 
 
També informa de les següents 
actuacions pendents a realitzar a curt 
termini: 
-instal·lació del nou controlador de 
càrregues del Pou de Sant Miquel previst 
per demà dijous 19 de desembre. 

-s’ha reprès contacte amb els socis 
propietaris(J.D. i R.R.) de les antigues 
granges Bonet per poder reprendre el 
tema de l’enderroc amb el número 
d’expedient d’obres 5/2009. Hi ha una 
reunió prevista amb propietaris el mes de 
febrer de 2020. 
-seguint amb el tema del besament de 
hidrocarburs del passat mes d’octubre 
amb motiu de la riuada, l’Agència Catalan 
de Salut Pública ha procedit aquest passat 
dia 16 de desembre, a realitzar un 
mostreig per poder seguir amb l’evolució.  
 
 
11-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 

S’informa per la regidora Jèssica Poch que 
la setmana que ve  comença el Casal de 
Nadal que durarà un total de 7 dies. Les 
monitores de lleure que el realitzaran 
seran la Míriam Rodríguez i la Gemma 
Capdevila. De moment, hi ha 19 infants 
apuntats. 
Pel que fa a festes, informa que la 
Comissió de festes, el Centre Cívic, 
l’Associació de Joves , el nou grup de 
percussió i gralles organitzen 
conjuntament les festes de Nadal, les qual 
consten de vàries activitats: 
-diumenge 22:sortida al bosc a buscar el 
tió i xocolatada de benvinguda. 
-dimecres 25:al Casal cagada del tió i 
sessió de ball. Hi haurà neules, torrons i 
cava per a tothom. 
-diumenge 29:arribada del patge reial. 
-dimarts 31:sopar i festa de Cap d’Any. 
-dissabte 4:recollida d’idees reials. 
-diumenge 5:Cavalcada de Reis i entrega 
de regals. 
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12-INFORMES D'ALCALDIA. 

L’Alcalde informa que durant aquestes 
escasses 3 setmanes s’ha mantingut 
reunió amb ADIF i una reunió amb els 
propietaris afectats i que de moment 
sembla que va per bon camí que ADIF 
arribi a acords concrets amb cada 
propietari per cada finca afectada.  . 
També s’ha presentat les subvencions 
dels espais naturals al Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 
S’ha demanat subvenció per l’obra 
Canonada de connexió de la captació del 
manantial a Vinaixa a l’ACA per una línia 
d’emergència. 
S’informa que ha estat atorgada per la 
Diputació la subvenció financerament 
sostenible per l’actuació 
Impermeabilització del vas de la piscina 
gran, canvi d’enllumenat per leds i 
adequació de platges i també que s’ha 
atorgat definitivament, per la Generalitat, 
ajut per l’actuació relativa a les 
autocaravanes presentada a línia de 
subvencions de Dinamització territorial  
També s’ha iniciat tràmit per demanar a 
ADIF permís per restablir canonada aigua 
manantial. 
També s’informa que s’haurà de 
confeccionar el Pla d’Igualtat per 
l’Ajuntament no sols per aconseguir la 
igualtat de gènere si no també per poder 
optar a subvencions doncs en un futur 
serà condició de moltes línies de 
subvencions disposar de pla d’igualtat 
aprovat. Personal de l’Ajuntament anirà a 
xerrada sobre els plans d’igualtat a les 
Borges Blanques. 
S’informa  que es realitzarà un taller per 
la confecció de les noves carrosses de reis 

finançat pel Consell Comarcal i la 
Generalitat al 100% llevat dels materials 
que aniran a compte de l’Ajuntament. 
També informa que s’han fet gestions 
amb Renfe per aconseguir que el busos 
que substitueixen els trens facin parada a 
les Borges Blanques i que avui mateix s’ha 
aconseguir el canvi de ruta i horari. 
Finalment informa que la regidora Silvia 
Arnau ha entregat al llarg dels darrers 
dies una llista de despeses que l’equip 
verificarà al llarg del propers dies i que 
queda pendent les dues factures que la 
regidora ha expressat que ho tindrà aviat. 
 
 
12 bis- SOL·LICITUD REDUCCIÓ 
MÒDULS AGRARIS DE L’IRPF. 
 
En data 22 d’octubre passat un forta 
tempesta va ocasionar pluges torrencials 
que van provocar inundacions en varis 
punts del terme municipal. Les 
inundacions van ser especialment greus 
dins el casc urbà, afectant a molts 
immobles particulars i a la gran majoria 
dels equipaments i serveis municipals. 
Fora del casc urbà, a més de camps 
inundats, s’han patit esllavissades de terra 
i murs, pèrdues de terra, formació de 
reguerots, malmesa de conreus, 
arrencades d’arbres, caiguda de marges i 
malmesa de camins i rases. Tot això ha 
modificat l’orografia del terme i perjudicat 
la capacitat productiva agrària i ramadera.   
Aquest danys a les finques rústiques 
suposa una disminució del rendiment de 
l’activitat agrària i un requeriment 
d’inversió per refer la situació. Seran 
necessaris anys  abans de que les finques, 
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plantacions i conreus no assoleixen la 
capacitat productiva d’abans dels aiguats. 
Vist que el Ministeri d’Hisenda per 
mediació de la Subdelegació del Govern 
ha informat que pot habilitar una rebaixa 
en els mòduls agraris de l’IRPF per poder 
aplicar a pagesos i ramaders que s’hagin 
vist afectats per situacions 
meteorològiques excepcionals. 
Atès que la Subdelegació del Govern a 
Lleida vol facilitar la tramitació d’aquestes 
sol·licituds als Ajuntaments. 
Atès que el Ministeri d’Hisenda –a 
proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació- habilita una línia d’ajuts per 
poder aplicar a pagesos i ramaders que 
s’hagin vist afectats per situacions 
meteorològiques excepcionals amb una 
rebaixa en els mòduls agraris de l’IRPF. 
Atès que es voluntat d’aquest Ajuntament 
el aconseguir totes les ajudes possibles 
per restituir aquest municipi al seu estat 

previ i minimitzar els danys soferts pels 
aiguats del dia 22 d’octubre de 2019, el 
Ple, amb el vot favorable del set membres 
que legalment el componen,  Acorda: 
Primer.- Sol·licitar la reducció en els 
mòduls agraris de l’IRPF pels pagesos i 
ramaders amb finques al terme municipal 
de Vinaixa.  
Segon.- Traslladar aqueta petició a la 
Subdelegació del Govern per a que en 
doni el tràmit oportú i sigui inclosa en la 
relació de municipis afectats. 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde, tant com en 
dret sigui menester, per al 
desenvolupament d’aquest acord. 
 

13-PRECS I PREGUNTES. 

No es formula cap prec ni pregunta. 
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