
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

OCTUBRE 2022 - Nº27 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 20 d’octubre del 2021 

PLE ORDINARI 20-10-2021 

Hi assisteixen: 

- Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde 
- Felip Carré Carré, Primer Tinent d’Alcalde 
- Jèssica Poch Martínez, regidora 
- Jordi Sarlé Gallart, regidor 
- Jordi Riera Carré, regidor 
- Jordi Vilalta Serra, regidor 
 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
Alain Anglès Pérez s’ha excusat d’assistir. 

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 d’obra. 
6- Aprovació Plec de clàusules per 

licitar obra Rehabilitació de Can 
Panxa. 

7- Concurs per cobrir la plaça de 
tècnic/tècnica auxiliar de biblioteca. 

8- Adjudicació obra Drenatge de la 
Travessera de les Escoles  i de la 
zona  de l’escola municipal. 

9- Modificació ordenança de l’Impost 
de béns immobles. 

10- Modificació d’ordenances de taxes 
municipals. 

11- Informes de la Regidoria 
d'Agricultura.    

12- Informes de la Regidoria d'Obres  
13- Informes de la Regidoria de Festes i 

Educació. 
14- Informes d'Alcaldia 
15- 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 22 de setembre de 2021 l'esborrany de 
la qual els ha estat tramesa juntament amb 
la convocatòria de la present sessió. L’acta 
es aprovada amb el vot favorable dels cinc 
membres presents que també van assistir 
en aquella sessió. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  
PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 55/2021 a favor de JAC per 
col·locació de plaques solars a la coberta 
de l’immoble del carrer ********. 

2-Llicència 61/2021 a favor de JLL per 
reforma interior, amb canvi de distribució i 
refer escala i forjats a l’immoble del carrer 
*******. 

3-Llicència 63/2021 a favor de FRC per 
refer mur de tancament deteriorat a 
l’immoble de la *******.  

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 
D’ALCALDIA. 

1.- Decret d’alcalde  35/2021, de 28 de 
Setembre. 

Per escrit de data 28 de setembre de 2021, 
la societat TECNOPLAGAS XXI,S.L ha 
sol·licitat autorització per a realitzar 

tractaments fitosanitaris a l’autopista AP-2 
en el tram del terme municipal de Vinaixa. 

Vist el RD 1311/2012. 

Atenent a l’article 53.1 u) del Text refós de 
la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya. 

Decreto 

Primer.- Autoritzar a TECNOPLAGAS 
XXI,S.L el tractament fitosanitari a 
l’autopista AP-2  en el tram del municipi de 
Vinaixa. 

Segon.- El tractament es realitzarà entre 
l’any 2021 de setembre  a juny de l’any 
2022. 

Tercer.- El tractament es realitzarà en 
estricte compliment del Pla de Treball i 
qualsevol modificació es notificarà a 
l’Ajuntament. 

Quart.- En tot allò no previst al Pla de 
Treball s’aplicarà el RD 1311/2012. 

Cinquè.- Informar als titulars de les finques 
limítrofes amb l’autopista. 

2- Decret d’Alcaldia 36/2021, de 5 
d’octubre. 

El Ple de la corporació, en la sessió del dia 
20 de maig de 2020 va aprovar inicialment 
la imposició i la simultània ordenació de 
contribucions especials per l’execució de 
l’obra Arranjament dels accessos a Vinaixa 
per la N240, fase 1 i fase 2. 
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Notificat l’anterior acord als afectats, en 
acord plenari del dia 22 de juliol de 2020 
es recull les al·legacions formulades pels 
afectes en relació als terminis de pagament 
i s’aprova definitivament la imposició i 
ordenació de contribucions especials. 

En acord plenari del dia 18 de febrer de 
2021 s’acorda uns nous terminis de 
pagament més favorables pels afectats. 

 
FONAMENTS DE DRET 

Aprovades definitivament les 
contribucions, cal liquidar provisionalment 
les quantitats que han de satisfer els 
diferents subjectes passius. 

Per tant, RESOLC: 

1. Aprovar la liquidació provisional de 
cadascun dels subjectes passius en el 
sentit següent: 

1.1. Cost previst: 221.880,07 € 

1.2. Distribució del repartiment de 
despeses: 

a) Contribucions especials: 17.279,15 € 

b) Ajuntament:   25.918,73 € 

c) Subvencions i minoracions cost:  

Pla d’Obres 1 .......................   35.495,29  

Pla d’Obres 2 ........................   23.876,15 

Diputació Cooperació municipal .   
27.647,52 

Baixa fase 1 ..........................     5.801,23 

Deducció H.tècnics .....................     5.000 

Diputació. Pla d’aigües ...............   40.862 

Diputació. Ajut directe .................   40.000 

TOTAL ......................... 178.682,19 euros 

d) Finançat per contribucions especials i 
fons propis de l’Ajuntament: 43.197,88 
euros.    

1.3. Liquidació i repartiment individual 
segons la següent relació : 

1 JMCA: 2.884,29 euros 

2 JFD: 2.951,56 euros 

3 JPM: 786,01 euros 

4 JPM: 730,58 euros 

5 JLG: 2.442,11 euros 

6 JMG (h): 1.797,51 euros 

7 JMG (h): 1.143,52 euros 

8 DAT: 1.072,79 euros 

9 SCM: 1.042,54 euros 

10 ALE: 1.095,68 euros 

11 JSS: 1.332,58 euros. 

2. Notificar aquesta resolució als subjectes 
passius. 

 



4  
 

3-Decret de l’Alcaldia   37/2021, de 6 
d’octubre  

Vista la Resolució ACC/2914/2021, de 27 
de setembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria de l’any 2021 per a la 
concessió de subvencions del Programa 
d’incentius a la mobilitat elèctrica 
(Programa Moves 3) 
Vistos els pressupostos confeccionats per 
Etrabonal, SA per la instal·lació d’aquest 
punt de càrrega. 
Vist el projecte confeccionat per 
l’arquitecte municipal d’Instal·lació d’una 
estació de recàrrega ràpida a Vinaixa. 
Atesa la demanda en creixement de 
vehicles elèctrics i atès que el municipi no 
disposa de cap punt de càrrega. 
Ateses les facultats que m’atorga el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Per l’exposat, DECRETO  
 
Primer.- Aprovar el pressupost de 
49.663,19 euros i projecte Instal·lació 
d’una estació de recàrrega ràpida a 
Vinaixa. 
 
Segon.-Presentar aquesta actuació a la 
convocatòria oberta per la Resolució 
ACC/2914/2021, de 27 de setembre 
 
Tercer.- Donar compte 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 còpies 
impreses en paper, de la relació de factures 

que s’han registrat a l’Ajuntament. En 
concret, des del registre de factura 588 fins 
la 647. 
 
 
5-APROVACIÓ DE DIVERSES 
CERTIFICACIONS D’OBRES. 
 
Es dona compte al Ple de les següents 
certificacions. 

- En relació a l’obra Restauració de la presa 
del pantà i la canonada d’abastament de 
Vinaixa.   

Segona certificació 

Pressupost inicial: 149.367,36 euros. 

Pressupost adjudicació…...…… 149.367,36 
euros 

Import executat .....................  34.005,49 
euros 

Import certificació núm.2 ........ 27.848,76 
euros 

Pendent executar………….....….  87.513,11 
euros 

 

-En relació a l’obra Projecte constructiu 
d’una nova ETAP. 

Segona certificació:  

Pressupost adjudicació……… 247.561,39 
euros 

Import executat ..................... 2.661,83 
euros 
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Import certificació núm.2 ........8.594,25 
euros 

Pendent executar…………….  236.305,31 
euros 

 

-En relació a l’obra Arranjament dels 
accessos al municipi des de la N240. Fase 
2. 

Quarta certificació 

Pressupost adjudicació…...…… 109.576,49 
euros 

Import executat ..................  109.589,46 
euros 

Import certificació núm.4.......     7.529,27 
euros 

Pendent executar…………...….    -7.542,24 
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 PLEC DE CLÀUSULES 
PER LICITAR L’OBRA 
REHABILITACIÓ DE CAN PANXA. 
 
Es dona compte al Ple de la Resolució 
d’Alcaldia de 19 d’octubre de 2021 en que 

es resol l’inici de l’expedient de 
contractació. 

Es dona compte de l’acta de replanteig del 
projecte Rehabilitació de la Casa Poblet 
subscrit pel tècnic Sr. Xavier Zaragoza 
Montpel. 
L’Alcalde dona explicacions del plec i del 
criteri establert per l’adjudicació mitjançant 
possibles millores d’oferiment de diners a 
disposició de la direcció facultativa i el que 
es persegueix amb aquesta. 

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

El Ple amb el vot favorable dels sis 
membres presents dels set que legalment 
el componen acorda : 

Primer- Aprovar l’expedient de contractació 
de l’obra Rehabilitació de la Casa de Poblet 
pel procediment obert simplificat. 
 

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 
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annex, que ha de regir la  contractació de 
l'obra Rehabilitació de Casa Poblet per un 
import de 167.714,63 euros més 35.220,07 
euros d’IVA. 
 
Quart- Aprovar la licitació del contracte pel 
procediment obert simplificat i sotmetre a 
informació pública la convocatòria de 
licitació de contractació de l’obra 
mitjançant anunci al perfil del contractant. 

 
Cinquè.-Nomenar responsable del 
contracte a Xavier Zaragoza Montpel, 
director facultatiu del contracte d’obres. 

 
Sisè- Facultar l'alcalde, o membre de la 
corporació en qui delegui, perquè dugui a 
terme totes les actuacions necessàries per 
a la tramitació i l'execució d’aquest acords. 

 
 
7-CONCURS PER COBRIR LA PLAÇA 
DE TÈCNIC/TÈCNICA AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA. 
 
Es dona compte als membre del Ple que en 
compliment de la normativa reguladora de 
les biblioteques es fa necessari cobrir el lloc 
de treball de tècnica/tècnic auxiliar de 
biblioteca mitjançant un procediment 
objectiu que valori els mèrits dels 
interessats.  
Es fa urgent contractar persona amb 
aquesta titulació atenent a que 
properament es posarà en marxa la 
biblioteca. 
Jordi Sarlé fa esment a que la nova situació 
de la biblioteca obliga a la contractació de 
personal per part de l’Ajuntament. Respon 

Alcalde que així és, però que la legislació 
obliga a que els responsables de biblioteca 
tinguin una determinada formació 
acadèmica que l’anterior bibliotecària no 
tenia. 
Jordi Sarlé també pregunta quin serà 
l’horari de la biblioteca. Respon Alcalde que 
no ho sap però creu que serà obligat 6 
hores diàries de servei públic. 
Puntualitzat que l’acord plenari a adoptar 
és sobre les bases de selecció de 
tècnic/tècnica auxiliar de biblioteca, els 
membres del Ple amb el vot  favorable dels 
sis membres dels set que legalment el 
componen acorda: 
1.-Aprovar les bases per a la contractació 
de tècnic/tècnica auxiliar de biblioteca, 
segons annex de l’expedient. 
2.-Simultàniament, convocar procés 
selectiu per cobrir la plaça de 
tècnic/tècnica auxiliar de biblioteca. 
3.-Donar publicitat del present acord al 
tauler municipal i tauler electrònic. 
 
 
 
8-ADJUDICACIÓ OBRA DRENATGE DE 
LA TRAVESSERA DE LES ESCOLES  I 
DE LA ZONA  DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL. 
 
Per Resolució d’Alcaldia de 19 d’agost de 
2021  es va iniciar el procediment obert per 
a contractar l’obra Drenatge de la 
Travessera de les Escoles i de la zona de 
l’escola municipal. 
En sessió plenària del dia 24 d’agost de 
2021 es van aprovar el Plec de clàusules 
administratives que havien de regir la 
licitació. En sessió de la Mesa de 
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contractació del dia 8 d’octubre de 2021 es 
va proposar, atenent a la major puntuació 
obtinguda, atorgar l’adjudicació a 
l’empresa Catalana d’Infraestructures i 
Serveis Associats, SL. 
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 
dels sis membres presents dels set que el 
componen, acorda: 
1-Adjudicar el contracte de l’obra Drenatge 
de la Travessera de les Escoles i de la zona 
de l’escola municipal a l’empresa Catalana 
d’Infraestructures i Serveis Associats, SL, 
CIF B66709601 per un preu  de 152.311,28 
euros sense IVA.(IVA =31.985,37 euros. 
Total 184.296,65 euros). 
2-Acceptar la totalitat de les millores 
proposades per l’empresa en l’oferta 
presentada. 
3-Requerir, atorgant un termini de 15 
hàbils per a la seva aportació, la constitució 
de la garantia de 7.615,56 euros i 
documentació acreditativa del classificació 
en el grup A, subgrup 2 categoria d, grup 
E, subgrup 5, categoria d, advertint a 
l’empresa que en cas de no donar 
compliment al requeriment  dins el 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. 

9-MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE 
L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES. 
 
Per resolució de l’Alcaldia amb data 18 
d’octubre de 2021 es va acordar iniciar 
l’expedient de modificació de les 
ordenances fiscals vigents de l’impost 
sobre béns immobles de naturalesa 
urbana. 
El Text refós de la Llei d’hisendes locals 
aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març 
estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació 
de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 

Els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes 
afectats. 

En particular, l’article 16.1 del Text refós 
de la Llei d’hisendes locals aprovat  per 
RDL 2/2004, de 5 de març estableix que 
les ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements 
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, 
així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 

Vist l’esborrany del projecte de modificació 
de les ordenances fiscals de l’impost  

Vist l’informe d’impacte de l’ordenança 

Per tot això, el Ple acorda, amb el vot 
favorable dels sis membres presents dels 
set que legalment el componen, adopta 
dels següents 
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A C O R D S 

Primer.  Aprovar provisionalment per a 
l’exercici de  2022  i següents la 
modificació de l’Ordenança fiscal  
reguladora de l’Impost de béns immobles. 

El text de l’article/es de l’Ordenança  que 
es modifica es: 

A)“Article 5è. Bonificacions. 

Apartat 4t. 

Els subjectes passius que en els seus béns 
immobles hagin instal·lat sistemes per a 
l’aprofitament elèctric de l’energia 
provenint del sol, que sense estar-ne 
obligats en el marc normatiu actual o en les 
ordenances municipals, tindran dret a una 
bonificació sobre la quota íntegra 
corresponent al bé immoble del 25 per 
cent. 

Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà 
reunir els següents requisits: 

-Els béns immobles han d’estar destinats a 
habitatge. 

-La potència instal·lada amb les plaques 
solars ha de ser com a mínim el 80% de la 
potència que per aquell habitatge es té 
contractada amb la companyia elèctrica. 

-No haver transcorregut més de cinc anys 
des de la finalització de les obres 
d’instal·lació dels sistemes d’aprofitament 
solar. 

 -No haver obtingut, pel mateix habitatge i 
sistema d’aprofitament solar, la bonificació 
amb anterioritat dins el termini de 15 o 
menys anys.  

Passats quinze anys es podrà demanar 
bonificació pel mateix habitatge si s’ha 
instal·lat de nou un altres sistema 
d’aprofitament i es compleixen les altres 
condicions. 

Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent 
documentació: 

-Acreditació de l’homologació per 
l’Administració competent dels col·lectors 
de la instal·lació de producció de calor. 

-Document acreditatiu que la instal·lació es 
conforme a les ordenances i normativa 
urbanística municipal. 

La bonificació s’atorgarà per un període de 
quatre anys després de la seva sol·licitud. 

 

B)”Article 8è. Tipus de gravamen i quota. 

Apartat 3r 

3. S’aplicarà un recàrrec del 30 % de la 
quota líquida de l’impost respecte dels 
immobles d’ús residencial titularitat de 
persones físiques o jurídiques que tinguin 
la declaració d’immobles desocupats amb 
caràcter permanent.  
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Constitueix supòsit de fet del  recàrrec la 
titularitat dels immobles d'ús residencial 
desocupats amb caràcter permanent. 

A) Condicions d’aplicació del recàrrec: 

a.-La quota líquida sobre la qual recaurà el 
recàrrec correspondrà a la de l'exercici de 
l'impost sobre béns immobles de l'any en 
què es meriti el recàrrec. 

b.-El subjecte passiu del recàrrec coincideix 
amb el de l'Impost sobre Béns Immobles la 
quota líquida del qual és objecte de 
recàrrec d'acord amb les normes de la 
present ordenança. 

c.-Es considera immoble d'ús residencial 
desocupat el que compleixi els requisits 
previstos en les Lleis 18/2007, de 28 de 
desembre, de dret a l'habitatge de 
Catalunya i 14/2015, de 21 de juliol, de 
l'impost sobre habitatges buits. 

d.-El còmput del termini de dos anys de 
desocupació s'iniciarà a partir de la data en 
què l'habitatge estigui a disposició del 
propietari per a ser ocupat o per a cedir el 
seu ús a un tercer, i no existeixi  cap causa 
que justifiqui la desocupació. 

e.-En el cas d'habitatges de nova 
construcció, s'entén que existeix 
disponibilitat per a que l'habitatge sigui 
ocupat a partir de tres mesos a comptar 
des de la data del certificat final d'obra.  

f.-El còmput del termini de dos anys 
s'interromp per l'ocupació continuada de 
l'habitatge durant un període mínim de sis 
mesos. Si l’immoble posteriorment es 
desocupat s’iniciarà novament el còmput 
de dos anys de desocupació continuada. 

B) Es consideren causes justificades de 
desocupació d'un habitatge: 

a.-El canvi de domicili a causa d'una 
situació de dependència. 
 
b.-Que l'habitatge sigui objecte de litigi 
judicial pendent de resolució. 
 
c.-Que l'habitatge hagi de ser rehabilitat 
conforme a l'article 3.g) de la Llei 18/2007 
i d'acord amb el que disposa l'article 8.b) 
de la Llei 14/2015. 
 
d.-Que, estant l'habitatge hipotecat, hi hagi 
clàusules contractuals que impossibiliten o 
facin inviable destinar-lo a un ús diferent 
del previst inicialment, quan es va atorgar 
el finançament des d'abans d'aprovar la 
present ordenança. En cap cas, el subjecte 
passiu del recàrrec i el creditor hipotecari 
poden formar part del mateix grup 
empresarial. 
 
e.-Que l'habitatge estigui ocupat 
il·legalment i consti degudament acreditat. 

 

f.-Que l'habitatge formi part d'un edifici 
adquirit íntegrament per a la seva 
rehabilitació, dins dels últims cinc anys, 
tingui una antiguitat superior a quaranta-
cinc anys i contingui habitatges ocupats 
que facin inviable tècnicament l'inici de les 
obres de rehabilitació. 
 
g.-Que l'habitatge es destini a allotjament, 
pensió, hostal o similars. 

 
h.-Que l'habitatge hagi estat adquirit per 
herència i no hagi transcorregut el termini 
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de 3 anys a comptar des de la data de 
defunció. En els supòsits que per absència 
de testament fos necessari tramitar una 
declaració d'hereus, el termini serà de 4 
anys.  

 

C) Els habitatges que reuneixin les 
característiques exposades seran donats 
d'alta en el registre municipal d'immobles 
desocupats amb caràcter permanent que a 
aquest efecte gestioni l'ajuntament. 
Igualment, hauran d’inscriure les 
variacions que afectin aquesta qualificació 
de l'immoble o que puguin determinar la 
seva baixa en el registre. 

-L'alta la pot fer voluntàriament el titular 
del dret que correspongui o el mateix 
Ajuntament a partir de la informació que 
obtingui en l'exercici de les seves 
competències. 

-El recàrrec es meritarà el 31 de desembre 
de cada exercici, en tant que l'immoble 
hagi estat declarat desocupat i mentre que 
aquest no hagi estat donat de baixa del 
registre municipal d'immobles desocupats 
amb caràcter permanent. 

-La liquidació i recaptació, així com la 
revisió dels actes dictats en via de gestió 
d’aquest recàrrec, seran competència 
exclusiva de l'ajuntament. Si la gestió de 
l'impost sobre béns immobles ha estat 
delegada a la Diputació de Lleida, la 
liquidació del recàrrec que aquí es regula 
correspondrà efectuar-la per l'Organisme 
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de 
la Diputació de Lleida. 

A tal efecte l'ajuntament facilitarà les dades 
corresponents al registre d'immobles 
desocupats amb caràcter permanent per a 
poder emetre les corresponents 
liquidacions. 

-D'acord el que estableix  la Disposició 
addicional primera de la Llei 14/2015, de 
21 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, 
les mesures compensatòries o de 
coordinació pertinents a favor de 
l'ajuntament seran els que 
reglamentàriament s'estableixin en el 
desenvolupament de dita Disposició.  

Segon.  Els acords definitius en matèria de 
modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici 2022 i següents es publicaran en 
el Butlletí Oficial de la Província sota els 
criteris següents: 

1) Es publicaran íntegrament els apartats 
dels  articles que hagin estat objecte de 
modificació i que facin referència als 
elements tributaris de determinació 
obligatoris per part de l’ajuntament. 

2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a 
la nova normativa reguladora de  les 
hisendes locals i general tributaris es farà  
remissió expressa al text/model aprovat 
per la Diputació de Lleida i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província núm.192 de 
4 d’octubre de 2019, es farà públic el text 
de les ordenances fiscals detallades 
seguidament: 

Tercer. Exposar al públic en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci 
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d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
 
10-MODIFICACIÓ D’ORDENANCES DE 
TAXES MUNICIPALS. 
 
Modificació de la taxa del servei de 
recollida d’escombraries. 
Per Resolució de l’Alcaldia amb data 15 
d’octubre de 2021 es va acordar iniciar 
l’expedient de modificació de les 
ordenances fiscals vigents de l’impost 
sobre béns immobles de naturalesa 
urbana. 
El Text refós de la Llei d’hisendes locals 
aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març 
estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació 
de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 

Els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes 
afectats. 

En particular, l’article 16.1 del text refós de 
la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 
2/2004, de 5 de març estableix que les 
ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements 
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, 
així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 

Vist l’esborrany del projecte de modificació 
de les ordenances fiscals de l’impost  

Vist l’informe d’impacte de l’ordenança. 

Per tot això, amb el vot favorable dels sis 
membres presents dels set que legalment 
component el  Ple ACORDA: 

Primer.-Aprovar provisionalment per a 
l’exercici de 2022 i següents la modificació 
de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 
d’escombraries. 

El text de l’Ordenança consta a l’expedient 
i en concret s’especifica l’article modificat:  

L’article 6è queda redactat de la següent 
manera: 

Article 6è.Quota tributària. 

- Habitatges …………………….. 100 euros.      

- Bars, restaurants i similars ......... 175 
euros. 

- Botigues, tallers i altres comerços o locals 
comercials ........... 73 euros. 

- Empreses, cooperatives i altres societats 
mercantils........ 190 euros.  

- Magatzems ...................... 52 euros. 

Segon.- Sotmetre al tràmit d’informació 
pública aquest acord provisional i 
l’expedient justificatiu durant el termini de 
trenta dies hàbils mitjançant edicte al BOP 
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi de 
que els interessats pugin examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions 
que considerin oportunes. 

Tercer.- Cas de que no s’hagin presentat 
reclamacions, l’acord d’aprovació 
provisional s’entendrà definitivament 
aprovat . 

Quart.- Publicar l’acord d’aprovació 
definitiva i el text íntegre de la modificació 
al BOP, sense que la modificació de 
l’ordenança entri en vigor fins que s’hagi 
efectuat aquesta publicació.  
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11-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'AGRICULTURA.  

Es dona compte que s’han recaptat més 
diners del vedat doncs no s’han reduït les 
quotes com l’exercici anterior per 
compensar les limitacions del Covid. 
També referit al vedat hi haurà el mateix 
guarda que en exercicis anteriors. 

S’ha demanat un ajut d’àrid reciclat a 
l’Agència de Residus de Catalunya per 
aplicar a diversos trams de camins. 

També s’informa que l’ACA ja ha previst en 
el seu pressupost la neteja de riu que va 
quedar pendent de l’any passat. 

  

12-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES. 

En absència del regidor d’obres l’Alcalde 
dona compte de l’informe preparat pel dit 
regidor que es transcriu seguidament. 
S’ha fet una campanya de detecció de 
fugues a la xarxa d’aigua, ja que s’ha 
comprovat que als darrers temps el 
consum d’aigua no és normal. Després de 
varis dies de comprovacions, s’ha fet una 
campanya que culminarà divendres. S’ha 
detectat ja 1 fuga i està ja reparada. S’ha 
analitzat novament el pou de la plaça i les 
analítiques són correctes, per tant, tenim 
aigua apta per poder recuperar el bombeig 
cap a la bassa i millorar el 
subministrament. 

Les obres el bar Sol ja s’estan ultimant. 
Queda el muntatge de la campana 

extractora i acabar les legalitzacions de gas 
i electricitat. S’espera que durant la 
primera quinzena del mes de novembre la 
obertura del Bar. 

Les obres de l’ETAP van a bon ritme, dijous 
s’instal·larà la vàlvula reguladora i  els 
equips de la nova ETAP s’instal·laran 
durant el proper mes. En el pantà s’iniciarà 
la perforació dirigida a la propera setmana 
i es rematarà el sobreixidor. 

 

13-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 
 
Es transcriu informe aportat per la 
regidora. 
 
FESTES: 

Juntament amb la comissió de festes s’està 
acabant d’organitzar la festa de la 
Castanyada. Es farà un sopar popular i 
seguidament disco-mòbil.  

L’AFA també organitzarà alguna activitat 
per la mainada. Pròperament s’acabarà de 
concretar tot i es comunicarà a la població. 

EDUCACIÓ: 

Com ja es va comentar en l’anterior ple, 
l’Ajuntament ha posat una persona de 
reforç al servei del Menjador escolar. 
Aquesta persona està de 13 a 14 hores, 
cada dia i la veritat és que, gràcies a això, 
el servei està funcionant molt bé i fa que 
s’agilitzi molt el servei de manera que dona 
temps que els nens i nenes mengin 
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adequadament. Sense aquesta ajuda hi 
hauria descontrol.  

Comentar també que s’ha assistit a vàries 
reunions des del Departament 
d’ensenyament pel que fa a canvis que hi 
haurà a les escoles bressols rurals i que ens 
afectaran també a la nostra. Més endavant 
ja es concretaran aquests canvis però 
bàsicament les escoles bressol passaran a 
ser gestionades pel Departament 
d’Educació en comptes que pels 
Ajuntaments, de cara als pròxims cursos.  

 

14-INFORMES D'ALCALDIA. 
 
Es transcriu informe aportat per Alcaldia. 

S’ha demanat la subvenció d’àrid reciclat 
amb un import de projecte de 40.918 euros 
i de subvenció de 28.167 euros.  El MOV 3 
de la ICAEN, per recàrrega de vehicles, de 
49.162,19 euros. 

S’ha presentat les al·legacions a les 
subvencions del DANA i GLÒRIA de la 
Generalitat i al Departament de Presidència 
de la part corresponent de l’Estat. 

En principi ja hem contestat totes les 
al·legacions del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana referent al 
1,5% cultural i que en principi estem ja 
pendents de rebre l’atorgament definitiu de 
l’ajut. Hi ha hagut fins a 3 requeriments. 

S’està fent una ronda de reunions amb les 
associacions de cara a coordinar les 
activitats d’aquest nou període post 
obertura així com l’ajuda que l’Ajuntament 
de Vinaixa farà a cada una de les 
associacions en els propers dies. 

Comentar que en els primers mesos del 
canvi del 50% del municipi a llum led, s’ha 
detectat un estalvi de gairebé un 30% en 
despesa. S’estima que una vegada 
finalitzat es sobrepassarà el 55% d’estalvi. 

 
15-PRECS I PREGUNTES 
 

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 
880 a 893. 
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L’Ajuntament informa que properament es recuperarà les sessions informatives temàtiques 
que es varen iniciar a la tardor del 2019. Cada mes hi haurà una sessió informativa i 
d’intercanvi d’opinions i punts de vista entre el consistori i els veïns i veïnes assistents. 
S’informarà de del dia i hora. 

 

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

 

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

 

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

 

L’Ajuntament comunica que ja es pot portar fluorescents, bombetes i càpsules de cafè pel 
seu reciclatge. Es recorda que també es pot dipositar les piles.  En horari habitual. També es 
demana una mica més de civisme en la deposició de tot tipus d’objectes als contenidors o al 
costat dels contenidors. Es recorda que tot el que no està autoritzat als contenidors de 
selectiva s’ha de fer a través de la recollida de voluminosos. El fet de no fer-ho provoca a 
l’any una despesa molt gran per l’Ajuntament en gestionar-ho. Us demanem un esforç de 
tothom. Per altra banda, l’Ajuntament vol felicitar a totes les Vinaixenques i Vinaixencs per 
que l’any 2020 s’ha millorat gairebé 6,5 punts percentuals el reciclatge, situant el reciclatge 
al valor del 46,91% de les escombraries que es produeixen a Vinaixa. Els objectius eren per 
un costat el 50% al 2020 i el 60% al 2025. La primera gairebé s’hi arriba, a la segona encara 
hi som a temps. Es demana un esforç per a tots els que encara no ho feu i encoratjar a seguir 
els que ja ho feu. 


