
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

MARÇ 2020 - Nº9 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 19 de febrer del 2020 

PLE ORDINARI 19-02-2020 

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 Sílvia Arnau Villate s’incorpora 
a la sessió plenària durant el tractament 
del punt tercer de l’ordre de sessió. 
 
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- Inici expedient de  Modificació 

puntual de les Normes Subsidiàries 
per protegir l’entorn natural i 
paisatgístic de Vinaixa. 

6- Adjudicació de l’obra Arranjament 
de zones i serveis malmesos per la 
riuada del 22/10/2019:camí Trilla-
Plaça dels Arbres. 

7- Informes de la Regidoria 
d'Agricultura.    

8- Informes de la Regidoria d'Obres  
9- Informes de la Regidoria de Festes 

i Educació. 
10-  Informes d'Alcaldia 
11-  Precs i preguntes. 
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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 15 de gener 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 del sis membres presents 
dels set que legalment componen el Ple. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS 
PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 31/2019 a favor de TPM per 
obertura de porta a l’immoble de la ctra. 
de ***********. 

2-Llicència 2/2020 a favor de CLH per 
reparació de trams de l’oleoducte 
Tarragona-Lleida-Saragossa. 

3-Llicència 3/2020 a favor de ERD per 
nova línia subterrània de baixa tensió a 
400v a la zona del carrer travessera de les 
Escoles. 

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 
D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia 3/2020, de 21 de 
gener. 

Per Resolució d’Alcaldia de 17 de gener de 
2020 es va resoldre l’inici de l’expedient 
de contractació de l’obra Dinamització 
zona turística de Vinaixa. Millora de la 

zona d’aparcament d’autocaravanes i zona 
d’esbarjo. 

Vist l’informe de secretaria de 21 de gener 
de 2020. Vist el certificat relatiu a 
consignació pressupostària suficient per 
atendre l’actuació.  

Vista la proposta de Plec de Clàusules 
administratives particulars confeccionada 
per secretaria. 

Atesa la competència que m’atorga la DA 
segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 

DECRETO: 

Primer- Aprovar l’expedient de 
contractació de l’obra Dinamització zona 
turística de Vinaixa. Millora de la zona 
d’aparcament d’autocaravanes i zona 
d’esbarjo pel procediment obert simplificat 
en la modalitat abreujada. 

Segon- Nomenar al Sr. Xavier Zaragoza 
Montpel, arquitecte municipal, facultatiu 
director de l’obra i representant de la 
Corporació davant el contractista. 

Tercer- Aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars, transcrites en 
annex, que ha de regir la  contractació de 
l'obra . 

Quart- Aprovar la licitació del contracte 
pel procediment obert simplificat de 
l’article 159.6 de LCSP i sotmetre a 
informació pública el plec de clàusules i la 
convocatòria de licitació de contractació 
de l’obra mitjançant anunci al perfil del 
contractant. 
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2-Decret d’Alcaldia 4/2020, de 23 de 
gener. 

Per Resolució d’Alcaldia de 17 de gener de 
2020 es va resoldre l’inici de 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 l’informe de secretaria de 22 de gener 
de 2020. Vist el certificat relatiu a 
consignació pressupostària suficient per 
atendre l’actuació.  

Vista la proposta de Plec de Clàusules 
administratives particulars confeccionada 
per secretaria. 

Atesa la competència que m’atorga la DA 
segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 

DECRETO: 

Primer- Aprovar l’expedient de 
contractació de l’obra Impermeabilització 
del vas de la piscina gran, canvi de 
l’enllumenat per leds i adequació de 
platges pel procediment obert simplificat 
en la modalitat abreujada. 

Segon- Nomenar al Sr. Xavier Zaragoza 
Montpel, arquitecte municipal, facultatiu 
director de l’obra i representant de la 
Corporació davant el contractista. 

Tercer- Aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars, transcrites en 
annex, que ha de regir la  contractació de 
l'obra . 

Quart- Aprovar la licitació del contracte 
pel procediment obert simplificat de 

l’article 159.6 de LCSP i sotmetre a 
informació pública el plec de clàusules i la 
convocatòria de licitació de contractació 
de l’obra mitjançant anunci al perfil del 
contractant. 

 

3-Decret d’Alcaldia 5/2020, de 24 de 
gener 
 
Per Natural Property,SL s’ha demanat 
siguin anul·lats els rebuts de la taxa 
d’escombraries de 2017 i 2018 relatius a 
l’immoble de Vinaixa del carrer Ball, 
núm.3. 

La petició es fonamenta que l’habitatge 
del carrer Ball, núm.3 va ser venut en 
data 6 de març de 2017, com així es 
constata per escriptura pública número de 
protocol 390 del notari Sr. Joan Carles 
Ollé Favaro de l’Il·tre Col·legi de 
Catalunya.  

Aquests rebuts estan en via executiva per 
l’Organisme Autònom de Gestió i 
Recaptació de Tributs Locals de la 
Diputació de Lleida. 

Estan afectats  els següents rebuts: 

Exercici          Núm. rebut 

2017             19.647.267 

2018             20.483.476 

2018             20.483.492 

 Vista la petició de Natural Property,SL. 

Vista l’escriptura de compravenda 
aportada 
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Resolc: 

1.-Anul·lar els rebuts de la taxa 
d’escombraries del titular Natural 
Property,SL per l’objecte tributari carrer 
Ball, núm.3 relatius a 2n semestre de 
2017 i 1r i 2n semestre de 2018.  

2.-Sol·licitar a l’OAGRTL aturi la via 
executiva i anul·li els rebuts contra 
Natural Property,SL, CIF B63555767  
següents: 

Exercici          Núm. rebut 

2017             19.647.267 

2018             20.483.476 

2018             20.483.492 

3.-Es procedeixi per secretaria a donar de 
baixa del padró de la taxa d’escombraries 
a Natural Property,SL de l’immoble carrer 
Ball,núm.3. 

4.- Es procedeixi per secretaria a liquidar 
la taxa d’escombraries 2n semestre de 
2017 i 1r i 2n semestre de 2018 als 
titulars que així constin a l’escriptura de 
compravenda. 

5.-Notificar el present a les parts 
interessades.    

 

4-Decret d’Alcaldia 6/2020, de 31 de 
gener 
 
Per Joaquim Simó Ballesté s’ha demanat 
siguin anul·lats els rebuts de diverses 
taxes relatius a l’immoble de Vinaixa de la 
carretera de l’Albi, núm.32. 

La petició es fonamenta que aquest 
immoble de la ctra de l’Albi, 32 va ser 
venut en data 27 de  setembre de 2013, 
com així es constata per aportació de nota 
simple del Registre de la Propietat de les 
Borges Blanques. .  

Aquests rebuts estan en via executiva per 
l’Organisme Autònom de Gestió i 
Recaptació de Tributs Locals de la 
Diputació de Lleida. 

Estan afectats  els següents rebuts: 

20483437,20483449,20483461,20483470,
20483481,20483497,20483507 

 Vista la petició de Joaquim Simó Ballesté. 

Vista la nota simple del Registre aportada 

Resolc 

1.-Anul·lar els rebuts per diverses taxes 
del titular Joaquim Simó Ballesté 
següents: 

20483437,20483449,20483461,20483470,
20483481,20483497,20483507 

2.-Sol·licitar a l’OAGRTL aturi la via 
executiva i anul·li els rebuts anteriors 
contra Joaquim Simó Ballesté, DNI 
40603783C.   

3.-Es procedeixi per secretaria a donar de 
baixa del padró de les taxes afectades a 
Joaquim Simó Ballesté de l’immoble 
carretera de l’Albi, núm.32 

4.- Es procedeixi per secretaria a liquidar 
les taxes afectades als titulars que així 
constin a l’escriptura de compravenda. 
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5.-Notificar el present a les parts 
interessades.    

 

5-Decret d’Alcaldia 7/2020, de 6 de febrer 
 
Vista la relació informativa del deutes  
contra Joaquin Simó Ballesté i altre per les 
taxes d’escombraries, aigua i clavegueram 
relatius a l’immoble de la ctra de l’Albi, 
núm.32. 

Vista la nota simple del Registre de la 
Propietat de les Borges Blanques segons 
la qual consta que l’immoble de la ctra de 
l’Albi, núm.32 pertany al Banco de 
Santander CIF A39000013 des del 27 de 
setembre de 2013.  

Vist que el NIF de Joaquin Simó Ballesté 
que consta a la capçalera de l’expedient 
no és correcte, essent el correcte 
40603483L . 

Vist que aquests rebuts estan en via 
executiva per l’Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la 
Diputació de Lleida. 

Resolc 

1.-Anul·lar els rebuts pendents del titular 
Joaquim Simó Ballesté següents: 

-1r, 2n, 3r i 4t trimestre taxa d’aigua dels 
exercicis 2014,2015,2016 i 2017 

-1r, 2n, 3r i 4t trimestre taxa de 
clavegueram dels exercicis 
2014,2015,2016 i 2017. 

-1r i 2n semestre taxa d’escombraries dels 
exercicis 2014,2015,2016 i 2017. 

-2n, 3r i 4t trimestre de la taxa de 
clavegueram de l’exercici 2018.  

2.-Sol·licitar a l’OAGRTL aturi la via 
executiva i anul·li els rebuts anteriors 
contra Joaquin Simó Ballesté, DNI 
40603483L.   

3.-Es procedeixi per secretaria a donar de 
baixa del padró de les taxes afectades a 
Joaquim Simó Ballesté de l’immoble 
carretera de l’Albi, núm.32 

4.- Es procedeixi per secretaria a liquidar 
les taxes afectades als titulars que així 
constin a l’escriptura de compravenda. 

5.-Notificar el present a les parts 
interessades.    

 

6-Decret d’Alcaldia 8/2020, de 12 de 
febrer 
 
1. En les seves al·legacions, la Cambra 
Oficial de Contractistes d'Obres de 
Catalunya 

objecta dues de les millores que estableix 
la clàusula 20.A) de les clàusules 
administratives particulars del concurs, 
concretament, la segona i la tercera que 
s'hi contemplen. 

2. La primera d'aquestes millores està 
concebuda en els següents termes: 

«Partida alçada a justificar per realització 
de plànols, direcció, coordinació i altres 
aspectes 
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tècnics a determinar per la direcció 
facultativa. Valoració aproximada 36.000 
euros IVA inclòs: 36 punts.» 

3. L'al·legació de la Cambra retreu a 
aquesta clàusula que es refereixi a una 
actuació diferent de la què és objecte de 
concurs, és a dir, a les tasques de direcció 
i no a l'obra pròpiament dita. També li 
retreu una pretesa manca de relació amb 
aquesta obra. 

4. No puc compartir aquesta crítica. Una 
correcta interpretació de la clàusula 
transcrita l'ha de posar necessàriament en 
connexió amb l'obra licitada, evidentment. 
No tindria sentit, i seria contrari a la llei 
que es pretengués cobrir obres diferents i 
alienes a la què és objecte del concurs. 
Pel que fa a la direcció, que és assumida 
pels serveis tècnics municipals, no exclou 
la necessitat de realitzar altres actuacions 
com les previstes a la clàusula, vinculades 
a millores i obres complementàries, que 
serien cobertes per la quantitat ofertada 
pel licitador. 

5. Pel que fa a la segona de les millores 
impugnades, les bases estableixen: 

«Partida alçada a disposició de la direcció 
facultativa: quantitat de diners a 
disposició de millores, excessos 
d’amidaments i altres despeses a 
disposició de l’obra: 1 punts per cada 
1.030 euros IVA inclòs fins a un màxim de 
20 punts.» 

6. L'al·legació retreu vaguetat i manca 
d'objectivitat de l'enunciat d'aquesta 
millora. No crec que es pugui imputar a 
aquesta clàusula cap mena de vaguetat, si 

més no en el sentit que podria invalidar el 
procés de contractació. Efectivament, 
quan la doctrina i la jurisprudència 
retreuen aquest defecte ho fan sempre en 
relació a la posició del licitador, que podria 
veure's perjudicat en no saber, en relació 
a la resta, quins son els criteris que 
regiran l'adjudicació. Però en aquest cas 
el possible ofertant te perfectament  

definida la millora de què es tracta, dins 
d'uns límits pecuniaris clars i objectius. 

Per tot això, RESOLC  

Primer.- Desestimar les al·legacions 
formulades per la Cambra Oficial de 
Contractistes d'Obres de Catalunya. 

Segon.-Disposi la continuació del 
procediment de contractació segons els 
tràmits establerts a la licitació i a la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

Tercer.- Notificar el present acord a la 
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres 
de Catalunya. 

 

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 18 fins la 63. 
 
 
5-INICI EXPEDIENT 
DE  MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES PER 
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PROTEGIR L’ENTORN NATURAL I 
PAISATGÍSTIC DE VINAIXA. 

L’Alcalde dona compte de la reunió amb 
responsables del Departament de Territori 
i Sostenibilitat. En aquesta reunió els 
responsables del departament posen en 
coneixement dels càrrecs municipals 
assistents que s’està detectant molt 
moviment d’actuacions en sòl no 
urbanitzable com ara correus diferents 
dels habituals, tancaments de parcel·les, 
col·locació de plaques solars o 
instal·lacions eòliques i altres activitats 
que poden estar sotmeses a la legislació 
urbanística. 
Des del Departament de Territori i 
Sostenibilitat es recomana aprovar 
modificacions de les normes subsidiàries o 
d’ordenances que permetin gestionar 
aquestes actuacions i garantir la protecció 
de l’entorn natural i paisatgístic. 
L’Alcalde explica que s’ha demanat a 
l’estudi tècnic La Llena,SL la confecció de 
document regulador d’aquest tipus 
d’actuacions concretant quines zones cal 
protegir i quines no. El cost aproximat de 
l’estudi tècnic és de 3.200 euros.  
 
Ateses les recomanacions del 
Departament de Territori i Sostenibilitat el 
Ple de la Corporació amb el vot favorable 
dels set membres que legalment el 
componen acorda: 
1.-L’inici dels treballs previs per 
determinar i concretar les zones i 
elements a protegir de l’entorn natural i 
paisatgístic i les modalitats i graus de 
protecció que cal adoptar amb la 
tramitació de modificació puntual de les 

normes subsidiàries o per aprovació 
d’ordenança municipal.  
 
2.-La suspensió en la tramitació i 
aprovació de plans urbanístics, projectes 
de gestió urbanística i d’urbanització, així 
com l’atorgament de llicències de 
parcel·lació, nova edificació o ampliació 
d’existent, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial. 
 
3.-L’anterior suspensió té com a àmbit 
territorial tot el terme municipal amb 
classificació de sòl no urbanitzable ja sigui 
clau sòl agrícola(SA),clau sòl forestal(SF), 
clau sistema protecció-zona horts(SP) i 
clau reserves de sòl(RS). 
 
4.-L’àmbit temporal de la suspensió 
s’estableix per un any. 
 
5.-Publicar en el BOP el present acord i 
donar acompliment a allò establert a 
l’article 8.5a del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
 
6-ADJUNDICACIÓ DE L’OBRA 
ARRANJAMENT DE ZONES I SERVEIS 
MALMESOS PER LA RIUADA DEL 
22/10/2019:CAMÍ TRILLA-PLAÇA 
DELS ARBRES. 

Per Decret d’alcaldia 1/2020, de 8 de 
gener  es va iniciar el procediment obert 
per a contractar l’obra Arranjament de 
zones i serveis malmesos per la riuada del 
22/10/2019:camí Trilla-plaça dels Arbres 
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En sessió plenària del dia 15 de gener de 
2020 es van aprovar el Plec de clàusules 
administratives que havien de regir la 
licitació. En sessió de la Mesa de 
contractació del dia 14 de febrer de 2020 
es va proposar, atenent a la major 
puntuació obtinguda, atorgar l’adjudicació 
a l’empresa Artífex Infraestructuras,SL CIF 
B65675365. 
Caldrà requerir  la constitució de l’aval 
establert al Plec de clàusules. 
Atenent a la proposta de la Mesa de 
contractació. Vist que l’empresa 
proposada és la que obté millor puntuació 
una vegada aplicats els criteris objectius 
de valoració, el Ple de la Corporació amb 
el vot favorable de Josep Maria Tarragó, 
Felip Carré, Alain Anglès i Jèssica Poch i 
amb les abstencions de Jordi Sarlé, Sílvia 
Arnau i Jordi Riera, acorda: 
1-Adjudicar el contracte de l’obra 
Arranjament de zones i serveis malmesos 
per la riuada del 22/10/2019:camí Trilla-
plaça dels Arbres a l’empresa Artífex 
Infraestructuras,SL CIF B65675365 per un 
preu  de 416.808 euros sense IVA.(IVA 
=87.529,68 euros. Total 504.337,68 
euros). 
2-Acceptar la totalitat de les millores 
proposades per l’empresa en l’oferta 
presentada. 
3-Requerir la constitució de la garantia de 
20.840,40 euros en 10 dies hàbils des de 
la notificació, advertint a l’empresa que en 
cas de no constitució de la garantia dins 
aquest termini decaurà el seu dret i 
s’adjudicarà contracte a favor de la 
següent empresa millor classificada.   

4-Facultar a l’Alcalde per la signatura del 
contracte i documents necessaris per 
l’atorgament de l’obra. 
5-Publicar al perfil del contractant de 
l’Ajuntament el present acord 
d’adjudicació i notificar el mateix a les 
empreses licitadores. 
 
 
7-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'AGRICULTURA.    

El regidor d’agricultura informa que es va 
mantenir una reunió amb responsables 
d’ADIF per evitar un nou esfondrament de 
la mina del manantial, establint la traça de 
la mateixa i exigint l’absència de 
maquinària pesada per sobre. 
Informa que també va mantenir una altra 
reunió amb responsable d’ADIF per veure 
les afectacions dels aiguats en els camins 
adjacents a la via del tren. 
Informa que s’han retirat els arbres de la 
zona de les piscines. La següent acció és 
plantar els nous arbres.  
També s’informa que els veïns estant 
acabant de retirar la llenya de la carretera 
vella de l’Albi. 
S’informa que s’han suspès les feines 
d’arranjament de camins a causa de 
l’acumulació d’aigua i fang en els 
mateixos. S’intentarà tornar a la feina 
l’abans possible però amb aquestes 
circumstàncies era perillós. 
En quan al pou de sant Miquel s’està 
intentant posar en funcionament després 
d’haver-lo netejat de fang, pedres i grava 
i de comprovar les bombes. 
En relació al vedat s’informa que s’ha 
acabat la caça menor i que quan acabi la 
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caça major cap a finals de març es 
passaran comptes de la temporada del 
vedat. 
 
 
8-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES  

El regidor d’obres informa de l’adequació i 
legalització elèctrica de la zona de la 
piscina i col·legis. Informa que 
pràcticament es dona per finalitzada l’obra 
civil corresponent a la nova escomesa de 
la piscina. També, relacionat amb aquesta 
obra, l’empresa Indros està portant  a 
terme la modificació de les línies internes, 
instal·lació de quadres de distribució i 
proteccions per a cada circuit, segons lo 
establert en el reglament electrotècnic de 
la baixa tensió. Informa que les obres es 
podrien finalitzar aquesta propera 
setmana i procedir a la seva legalització. 
També s’està adequant a normativa la 
instal·lació elèctrica dels col·legis per a la 
seva legalització. 
 
En relació a les obres del Casal Vinaixenc 
informa que aquestes  avançant segons 
les previsions. S’ha executat la substitució 
del tub de desaigua de lavabos, la 
construcció de rampa d’accés per usuaris 
amb mobilitat reduïda, la substitució de 
marcs de lavabos, desmuntatge de la 
coberta de l’escenari, muntatge del 505 
de la nova coberta. Hi ha previsió de 
finalitza la coberta aquesta propera 
setmana. 
 
En relació al pou de sant Miquel informa 
que aquesta setmana ha finalitzat la 
neteja amb extracció de 20 m3 de graves 

i pedres, arribant a 10 metres de fondària, 
es adir a 1 metre per sota de les bombes. 
També s’ha procedit al desmuntatge de 
les dos bombes per revisar l’estat de les 
mateixes i seu correcte funcionament. 
Informa que està previst substituir i 
millorar el quadre de comandament 
elèctric, afectat per la riuada i la posta en 
marxa i calibratge del nou controlador i 
que en principi aquest proper cap de 
setmana es podria tenir el pou de sant 
Miquel operatiu. 
 
També informa que s’ha fet una reposició 
de paviment de formigó de carrer Forn 
relacionat amb una fuita d’aigua i una 
primera intervenció de neteja de la sala 
parroquial. 
 
 
9-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 

La regidora informa de la renovació dels 
extintors i la senyalització de sortides 
d’emergència de l’escola. 
 
Informa que la festa de cap d’any va 
costar 8.452 euros entre decoració(que 
també inclou Nadal i Reis), discomòbil i 
consumicions. Els ingressos van ser de 
5.955 euros(280 euros de consumicions). 
 
S’informa que per la Comissió de festes 
s’ha organitzat el dia de Carnestoltes el 
dissabte 7 de març, amb inici de la 
cercavila a les 18 h, animació al Casal 
Vinaixenc amb Xavi Piruli, sopar popular a 
les 21:30 h, seguidament bingo i entrega 
de premis de les disfresses i a les 24 h. 
discomòbil amb dj Moya. 
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També informa que el passat dissabte es 
celebrar una festa conjunta entre AMPA i 
l’Associació esportiva Excursionista per la 
lluita contra el càncer infantil. Es va fer 
una cursa d’orientació i xocolatada i venda 
de producte de l’associació AFANOC. Amb 
la venda de productes es van recaptar 
697 euros i 65 euros amb la xocolatada.  
 
També s’informa que el febrer el grup de 
grallers i percussió han començat un curs 
impartit per dos professors especialitzats 
en música per tal d’aprendre a tocar la 
gralla i el tambor així com aprendre 
diferents cançons. Aquest curs s’impartirà 
tots els dijous dels mesos de febrer i de 
març. 
 
 
10-INFORMES D'ALCALDIA. 

Informa que per la premsa ja es té 
constància de l’ajuda per la canonada del 
manantial de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
A la vegada s’ha demanat l’ajuda del Pla 
de dinamització local 2019 de la Diputació 
de Lleida. 
Informa que Renfe Mercancías dona les 
gràcies a l’Ajuntament i població per la 
coordinació i la comprensió així com ajuda 
en les tasques de retirada de contenidors i 
plataformes de tren. Han fet entrega 
d’una maqueta de tren com a 
reconeixement que quedarà a 
l’Ajuntament. 
També es signa un conveni amb 
l’Ajuntament dels Omellons i l’empresa 
que realitza treballs d’arranjament 
d’infraestructures malmeses per les 

riuades per autoritzar el pas de camions 
pesants per la pista de l’IRYDA. Al final 
dels treballs s’haurà de reposar el ferm en 
mal estat. 
S’informa que s’ha elaborat un document 
d’inici per la preservació del manantial. 
S’ha tramitat el permís de carreteres pel 
projecte del Camí Trilla-plaça dels Arbres. 
S’està coordinant l’actuació amb la 
Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues. 
S’informa de la vista de responsables de  
l’ACA per establir la neteja de la llera. 
S’acorda la neteja del terreny rústic. 
També que quan estigui buit el dipòsit es 
legalitzarà i s’avaluaran els danys. 
També s’informa que segueixen els 
contactes amb l’església i l’Arquebisbat 
per presentar a la subvenció del 1,5% 
cultural l’església amb un contracte de 
cessió de 50 anys dels espais parroquials. 
S’ha acordat amb el servei sanitari el 
canvi de model de llistes, ara s’apunta 
tothom al Centre de serveis.  
Es va acollir la jornada de la pedra seca 
amb més de 50 assistents a la jornada. 
Un èxit per totes les parts. 
Finalment s’informa que es va crear fa ja 
unes setmanes la borsa d’habitatge a la 
web municipal per possibilitar la trobada 
entre llogaters i propietaris.  També s’han 
actualitzat els continguts de la web. 
 

11-PRECS I PREGUNTES. 

L’Alcalde dona la paraula als regidors i 
regidores per si volen formular algun prec 
o pregunta. Demana la paraula el regidor 
Jordi Sarlé qui demana fer lectura i que 
consti en acta l’escrit que seguidament es 
transcriu  
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“El passat dia 5 de febrer a les 20:30 h 
ens vàrem reunir a la Sala d’actes de 
l’Ajuntament de Vinaixa els regidors del 
grup de Junts per Vinaixa, Sr. Jordi Sarlé, 
la Sra. Sílvia Arnau i el Sr. Jordi Riera amb 
l’equip de govern de l’Ajuntament, el Sr 
Josep Maria Tarragó, Alcalde, el Sr. Felip 
Carré, Tinent d’alcalde i la regidora Sra. 
Jessica Poch, ateses les peticions d’uns 
aclariments de la gestió econòmica de la 
passada legislatura. 
Després d’obtenir tota la documentació, 
tant de l’Ajuntament com la dels 
respectius regidors, es va detallar, 
explicar i debatre els dubtes que havien 
sorgit de l’actual equip de govern, 
sobretot en la praxis utilitzada en la gestió 
de l’anterior equip de govern,  arribant a 
l’acord del rescabalament  d’unes factures 

errònies. Posant de manifest que la praxis 
utilitzada no va ser la més adequada. 
En aquesta reunió queda palès el interès 
per part de tot el Ajuntament d’aclarir i 
solucionar els dubtes sorgits en aquest 
temps.”  
 
 
 
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 597 a 606. 
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L’Ajuntament recorda que està realitzant un seguiment a totes aquelles persones i famílies 
que poden o tenen un problema arran del COVID-19. Si en algun moment algú s’hi troba o 
necessita alguna cosa, que no dubti en contactar amb el centre de serveis en l’horari 
habitual o a l’ajuntament. Per emergències i altres horaris, al CAP  de Borges, 061 i 112. 

 

L’Ajuntament informa que degut al COVID-19 no es celebrarà l’Aplec de primavera aquest 
any. Es realitzaran posteriors activitats en motiu de Sant Bonifaci. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 


