
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

GENER 2021 - Nº18 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 27 de gener del 2021 

PLE ORDINARI 27-01-2021 

Hi assisteixen: 

- Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde  
- Alain Anglès Pérez, Segon Tinent 
d’Alcalde 
- Jèssica Poch Martínez, regidora 
- Jordi Sarlé Gallart, regidor 
- Jordi Riera Carré, regidor 
 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
No assisteixen: 

El regidor Felip Carré Carré i la regidora 
Sílvia Arnau Villate, s’han 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- Gratificació a les col·laboracions 

amb tracció mecànica de retirada 
de neu dels carrers. 

6- Moció per a què s’inclogui 
Catalunya a les zones afectades 
greument pel temporal Filomena. 

7- Moció en suport al Conseller Hble. 
Sr. Bernat Solé, acusat de 
desobediència greu per l’1 
d’octubre 

8- Acord bonificació taxa urbanística i 
impost de construccions als Amics 
de l’ermita de Sant Bonifaci.  

9- Informes de la Regidoria 
d'Agricultura.    

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

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

  

 

L’Alcalde proposa també incloure en 
l’ordre del dia el debat i acceptació, si 
s’escau, de la renúncia a l’acta de regidora 
de la Sra. Sílvia Arnau Villate.  Amb el vot 
favorable dels cinc membres presents dels 
set que legalment componen el Ple 
s’acorda incloure i tractar aquest punt a 
l’ordre del dia com a 8 bis. 
 

 

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 23 de desembre 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 de tots els membres 
presents en aquella sessió també presents 
en aquesta. 

Seguidament es pregunta si tenen alguna 
esmena a fer a l'acta de la sessió 
extraordinària urgent del dia 20 de gener 
de 2021 l'esborrany de la qual els ha estat 
tramesa juntament amb la convocatòria 
de la present sessió. L’acta també es 
aprovada amb el vot favorable de tots els 
membres assistents en aquella sessió 
presents en aquesta. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  
PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

Entres sessions no s’ha tramitat cap 
llicència. 

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 
D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia 1/2021, de 12 de 
gener 

Per Decret d’Alcaldia 49/2020, de 7 de 
desembre s’aprovava el plec de clàusules 
administratives i plec de prescripcions 
tècniques i la licitació, pel procediment 
obert simplificat, de la contractació per 
l’adquisició de vehicle municipal pel 
sistema d’arrendament financer. 

Feta pública la licitació en el perfil del 
contractant en data 9 de desembre de 
2020, en data 23 de desembre de 2020 
finalitzava el termini per presentar ofertes 
a la licitació. 

Vist que no s’ha presentat cap oferta a la 
licitació esmentada, acordo: 

Únic.- Declarar desert el procediment de 
licitació convocat per l’adjudicació del 
contracte d’adquisició de vehicle municipal 
pel sistema d’arrendament financer. 

 

2-Decret d’Alcaldia 2/2021, de 22 de 
gener. 

Confeccionats per secretaria els padrons 
fiscals relatius al quart trimestre de la taxa 
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de subministrament d’aigua de 2020, 
primer trimestre de la taxa de 
clavegueram de 2021 i primer semestre 
de la taxa d’escombraries de 2021. 

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. 

 

3-Decret d’alcaldia 3/2021, de 26 de 
gener 

Vista la petició formulada per JSA, DNI 
40**,  de subministrament d’aigua per 
l’immoble del carrer Calvari,12  referència 
cadastral 0985310CF3808N   de Vinaixa. 

Vist l’informe del secretari del dia 26 de 
gener de 2021, favorable a dita petició. 

RESOLC: 

1.-Atorgar els drets de connexió 
sol·licitats. 

2.-Aprovar les següents liquidacions de 
taxa: 

- en aplicació de l’article 6 de l’ordenança 
de Taxa de subministrament d’aigua 
potable:295 euros. 

3.-Que per els serveis administratius es 
faci l’alta en el padró de contribuents. 

 

4-Decret d’Alcaldia 4/2021, de 26 de 
gener. 

Vista la petició formulada per MMMI, DNI 
40** , en representació de la Comunitat 
de Veïns, de subministrament d’aigua per 
l’immoble del carrer Llibertat, 2 i següents 

Vist l’informe del secretari del dia 26 de 
gener de 2021, favorable a dita petició. 

RESOLC: 

1.-Atorgar els drets de connexió 
sol·licitats. 

2.-Aprovar les següents liquidacions de 
taxa: 

- en aplicació de l’article 6 de l’ordenança 
de Taxa de subministrament d’aigua 
potable:295 euros. 

3.-Que per els serveis administratius es 
faci l’alta en el padró de contribuents. 

 

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 
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de factura 744  fins la 733 de 2020 i de la 
1 fins 35 de 2021. 
 
 
5-GRATIFICACIÓ A LES 
COL·LABORACIONS AMB TRACCIÓ 
MECÀNICA DE RETIRADA DE NEU 
DELS CARRERS. 
 
Es dona compte al ple, com es sabut, que 
els dies posteriors a la nevada diversos 
veïns van col·laborar en la retirada de la 
neu. Alguns van posar a disposició els 
seus tractors i pales per retirar neu. Es 
creu oportú compensar a aquests veïns, 
més que el seu treball, l’ús de maquinària 
i consum de carburant. 

La relació de veïns i gratificacions que es 
proposa són les següents: 

GC 130 

DC 40 

AS 130 

JL 40 

FC 80 

PB 60 

ES 90 

JAB 90 

IR 60 

JR 50 

DS 40 

AC 330 

FC 1230 

JT 210 

RB 140 

RB 40 

JS 50 

OC 50 

 

Jordi Sarlé demana a Felip Carré si va ser 
contractat per l’Ajuntament per fer més 
treballs. Alcalde respon que no hi ha una 
contractació que es va posar a fer treballs 
amb la màquina després de parlar a 
primera hora del matí amb el Felip del que 
s’havia de fer. Jordi Sarlé diu que fa mal 
als ulls els treballs d’un regidor en aquesta 
llista de gratificats. L’alcalde contesta que 
no hi ha cap altra màquina similar al poble 
i en el cas d’aquesta emergència s’ha 
hagut de fer així. 

L’Alcalde dona compte de la sal fundent 
adquirida per mitjà de la Diputació de 
Lleida i de l’adquirida a un tercer. En 
aquest cas agraeix a la Teresa, presidenta 
de la Cooperativa, que fos avisat de que 
la Cooperativa podia adquirir en el 
següent dia de inici de nevada i que podia 
aconseguir també per a l’Ajuntament. 

El Ple de l'Ajuntament, amb el vot 
favorable dels cinc membres presents dels 
set que legalment  componen la 
Corporació, acorda: 

Primer.-Atorgar les compensacions 
econòmiques per ús de maquinària als 
veïns relacionats. 

Segon.-Agrair les diverses col·laboracions 
en la retirada de neu i escampada de sal 
fundent.  

 
 
 



5  
 

6-MOCIÓ PER A QUÈ S’INCLOGUI 
CATALUNYA A LES ZONES 
AFECTADES GREUMENT PEL 
TEMPORAL FILOMENA 
 
El dia 8 de gener, Catalunya, i sobretot el 
seu terç sud, van estar afectades 
greument pel temporal de neu Filomena 
que posteriorment va anar acompanyat 
per unes baixes temperatures. Aquest 
episodi, que va durar gairebé una 
setmana, va provocar elevats gruixos de 
neu i danys molt importants en cultius 
llenyosos, sobretot d’oliveres de les 
províncies de Tarragona i Lleida, 
especialment de les comarques de la 
Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, les 
Garrigues, l’Urgell, el Segrià, la Segarra i 
alguns municipis del Baix Ebre, de la 
Conca de Barberà i del Pallars Jussà. 
 
Els danys en aquestes comarques, 
sobretot en olivera han estat molt 
importants provocant una important 
presència de esquinçades i branques 
trencades, que en molts casos s’hauran 
de refer els arbres el que comportarà una 
davallada molt important de les properes 
collites, i en casos molt concrets aquesta 
podria ser nul·la o gairebé nul·la. 
 

Sense oblidar les greus afectacions al 
Delta de l’Ebre, que ja pateix una 
regressió endèmica per motius 
estructurals a causa de  la gestió del Riu 
Ebre, i que les fortes tempestes només 

fan que agreujar la pèrdua de sòl per als 
arrossars i, malauradament, fins a dia 
d’avui, no hi ha hagut una actitud política 
valenta que pugui revertir aquesta 
situació. 

 
El Consell de Ministres, celebrat el 19 
gener de 2021, va acordar declarar zones 
greument afectades per una emergència 
de protecció civil les comunitats 
d’Astúries, Castella i Lleó, Castella- la 
Manxa, Andalusia, Aragó, Madrid, la Rioja 
i Navarra, que havien patit danys pel 
temporal Filomena, establint, entre altres, 
un conjunt de mesures per a les 
explotacions agràries afectades pel 
temporal d’aquestes zones, obviant les 
greus afectacions a Catalunya.  
 
Per tot això, el Ple amb el vot favorable 
dels cinc membres presents del set que 
legalment el componen  acorda: 

 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat a: 
 
- que reconegui Catalunya com a zona 
greument afectada per una emergència 
de protecció civil a conseqüència de la 
tempesta de neu generada per la borrasca 
Filomena i la posterior ona de fred.  
 
-que inclogui a Catalunya en el paquet 
d’ajudes als damnificats pel temporal 
Filomena aprovat en el Consell de 
Ministres del dia 19 de gener de 2021 y 
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per atendre els danys patits per la 
tempesta de neu generada per la borrasca 
Filomena i la posterior ona de fred.  
 
-que inclogui Catalunya en les ajudes 
previstes que inclouen compensacions per 
danys personals, materials i en 
establiments agraris, entre altres, i estan 
exemptes d’IRPF. A més, l’acord del 
Consell de ministres contempla que en el 
cas de l’activitat agrícola realitzada en les 
zones afectades, Hisenda podrà acordar la 
reducció dels índex de rendiment net que 
s’utilitzen per a l’estimació objectiva de 
l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA. 
 
Segon.- Notificar l’aprovació d’aquesta 
moció a Don Fernando Grande-Marlaska 
Gómez, Ministre de l’Interior Paseo de la 
Castellana, 5; 28010 Madrid, a Don Luis 
Planas Puchades, Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Paseo de Infanta 
Isabel, 1 28071 Madrid i a Unió de 
Pagesos de Catalunya C/ Ulldecona, 21-31 
2a planta, 08038Barcelona. 

 

7-MOCIÓ EN SUPORT AL CONSELLER 
HBLE. SR. BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE 
DESOBEDIÈNCIA GREU PER L’1 
D’OCTUBRE 

Un nou judici polític, i una nova sentència 
que no hauria de ser, aquest cop contra 
l’exalcalde d’Agramunt i conseller d'Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència, Bernat Solé. Una nova 
mostra de la interferència judicial cap a 
l’àmbit polític i que, a més, es dona en ple 
procés electoral sent el conseller Solé el 
responsable d’organitzar les properes 
eleccions al Parlament de Catalunya. Es 
tracta, doncs, d’una interferència també 
en el procés electoral que hi ha en marxa.  

 

El conseller Solé, acusat de desobediència 
greu per haver posat a disposició de la 
ciutadania les eines per poder votar el 1 
d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, 
no és l’únic alcalde o alcaldessa del país 
en un procés polític obert ara mateix. Sí 
que és el primer que rep una sentència, 
que és desproporcionada i una nova 
mostra del segrest de la política catalana 
en mans del sistema judicial. Ens trobem 
davant una nova ingerència de venjança, i 
ens reafirmem en el convenciment que 
votar no pot ser mai delicte. Ens trobem 
davant un nou episodi de la causa general 
contra l’independentisme que suposa, una 
vegada més, i malauradament, una 
vulneració dels drets polítics individuals de 
les persones condemnades, represaliades, 
de les preses i exiliades polítiques, i una 
retallada dels drets i llibertats col·lectives.  

 

Aquesta sentència ens reafirma en repetir 
que l’únic camí per solucionar el conflicte 
polític català és el del diàleg i l’acord. I 
que és imprescindible aprovar una Llei 
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d’Amnistia per posar immediatament en 
llibertat tots els presos i preses polítiques, 
tancades a la presó sense haver comès 
cap delicte, tancar les causes obertes 
contra totes les persones represaliades, i 
fer possible el retorn de les persones 
exiliades, procés que ha d’acabar 
indiscutiblement en un referèndum pactat 
sobre la independència de Catalunya. I 
reafirmem, així mateix, que l’exercici al 
dret d’autodeterminació és l’instrument 
que necessitem per donar la paraula al 
poble i decidir democràticament i de 
forma lliura el futur del nostre país.  

Davant una nova sentència que és una 
venjança contra tot el moviment 
independentista, tornem a reiterar el 
suport a totes les persones represaliades 
pel procés polític, i a insistir que, malgrat 
ho intentin, res l’aturarà. 

Per tot això, el Ple amb el vot favorable 
dels cinc membres presents del set que 
legalment el componen  acorda: 

PRIMER. Manifestar el rebuig a la 
sentència condemnatòria emesa pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
al Conseller Bernat Solé, acusat de 
desobediència greu quan era alcalde l’1 
d’octubre de 2017. 

 SEGON. Donar suport a totes les 
persones represaliades en el marc de la 
causa general independentista, reclamar 
la fi de tots els processos judicials oberts 
al respecte, i exigir la llibertat immediata 

de tots els presos i preses polítiques i el 
retorn de les persones exiliades. 

TERCER. Exigir l’aprovació immediata 
d’una Llei d’Amnistia com a via per a la 
solució del conflicte.  

QUART. Reiterar el compromís amb el 
dret a l’autodeterminació, dret polític 
fonamental recollit en tractats 
internacionals com la Carta de les Nacions 
Unides i el Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics, signats també per l’Estat 
espanyol, i reivindicar-lo com a dret en 
virtut del qual resoldre el conflicte polític 
existent, per via democràtica i pacífica.  

CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de 
la política catalana i insistir que l’única via 
per solucionar el conflicte polític és la de 
la política, el diàleg i l’acord. 

SISÈ. Fer arribar aquest acord a la 
presidència del Govern de l’Estat 
espanyol, a tots els grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya i a la seva 
presidència, a tots els grups parlamentaris 
del Congrés de Diputats, així com a les 
entitats municipalistes. 

 

8-ACORD BONIFICACIÓ TAXA 
URBANÍSTICA i IMPOST DE 
CONSTRUCCIONS ALS AMICS DE 
SANT BONIFACI.  

Amb expedient 12/2019 s’atorgava 
llicència obres als Amics de l’ermita de 
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Sant Bonifaci per reparacions de 
teulada(canvi de teules trencades i 
construcció de paret per apuntalar les 
llates de la coberta).  

Els Amics de l’ermita de Sant Bonifaci ha 
demanat que sigui bonificada l’impost i 
taxa atenent a l’interès públic de l’actuació 
i caràcter altruista  de l’actuació per al 
manteniment i conservació del patrimoni 
de cultural de Vinaixa. 

El Ple de l'Ajuntament, amb el vot 
favorable dels cinc membres presents dels 
set que legalment  componen la 
Corporació, acorda: 

Primer.-Condonar la taxa i l’impost de 
l’actuació de l’expedient d’obres 12/2019 i 
deixar sense efecte la liquidació acordada. 

Segon.-Notificar el present acord als 
Amics de l’ermita de Sant Bonifaci. 

 

8 BIS-RENÚNCIA AL CÀRREC DE 
REGIDORA 

Vista la instància, presentada per la 
regidora Sra. Sílvia Arnau Villate en data 
27 de gener de 2021, en la qual manifesta 
la seva voluntat de cessar en el càrrec de 
regidora de l’Ajuntament de Vinaixa per la 
formació Junts per Vinaixa mitjançant 
renúncia al càrrec a l’ampar de l’article 9.4 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre . 

Vista la instància. Atès l’article 9.4 del 
Reial Decret 2568/1986 i 182.1 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general. 

Els membres del Ple per unanimitat dels 
cinc membres presents acorden: 
 
1.-Donar-se per assabentats de la 
renúncia al càrrec de regidora de la Sra. 
Sílvia Arnau Villate. 

2.-Declarar vacant el càrrec de 
regidor/regidora i donar compte a la Junta 
Electoral Provincial i a la Junta Electoral 
Central de la renúncia i el present acord 
als efectes es procedeixi a designació de 
nou regidor o regidora electe per la 
formació Junts per Vinaixa. 

 

9-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D’AGRICULTURA. 
 
L’Alcalde dona compte de l’informe que el 
regidor d’agricultura tenia preparat. 
S’informa que, amb motiu de la nevada, 
es van fer 7 o 8 casos d’assistència a 
residents de fora la zona urbana per 
proporcionar aliments, medicaments i 
anar al metge. 
S’informa també que s’ha demanat un 
permís especial per la caça de conill doncs 
n’hi ha molts.  
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10-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES. 
 
Es dona compte de la rehabilitació de les 
basses i de les actuacions fetes amb 
motiu de les glaçades.  
 
 
11-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 
 
En relació a educació la regidora informa 
que en el Casal de Nadal, que es va 
comentar en l’anterior ple, els ingressos 
van ser de 600 euros i el cost dels tres 
monitors de lleure va ser de 1.056,27 
euros. 

En relació a festes s’informa que les 
activitats de Nadal van ser de 595,98 
euros: el dissabte 19 de desembre 
repartiment de melindros i xocolata, per 
Nadal torrons i cava i les cotillons de Cap 
d’Any.  

Sorteigs: s’han realitzat dos sorteigs a les 
xarxes socials de l’Ajuntament. Un d’ells 
va ser per Cap d’Any en el qual s’havia de 
compartir una imatge de la taula decorada 
del sopar, vestimenta, etc. La participació 
va ser més aviat fluixa i hi va haver dos 
guanyadors. 

L’altre sorteig es va fer per la nevada del 
9 de gener. El sorteig consistia en 
compartir fotografies de Vinaixa nevada. 
La participació va ser molt alta i hi va 
haver cinc guanyadors. 

Des de l’Ajuntament  agrair a tothom per 
participar-hi. 

 
 

12-INFORMES D'ALCALDIA. 
 
Es dona compte per Alcaldia del següent: 

No s’han demanat subvencions en aquest 
període. 

Les subvencions atorgades són pacte 
estat contra la violència de gènere de 
1084,84€ 

S’ha acordat amb la Comissió de la Fira de 
l’Oli anul·lar l’edició d’aquest any ja que, 
el futur és incert i requereix una 
preparació amb suficient antelació. 

Arran de l’acord amb el Departament 
d’Educació s’ha adoptat una mesura 
provisional per donar solució a l’acollida 
de menjador per a la llar d’infants. 

Seguim amb el treball del disseny de la 
biblioteca Màrius Torres. 

Seguim intentant transmetre tots els 
problemes que hi ha en la conversió de 
coure a fibra, hi ha usuaris que han tingut 
algun problema i intentem fer-los-hi de 
pont. L’objectiu de l’Ajuntament és que 
tothom hi pugui accedir i de la millor 
forma possible. 

Un reconeixement a la Cooperativa de 
Vinaixa ja que la potassa utilitzada els 
primers dies de la nevada ens han deixat 
a preu de cost, un gest important i que 
s’ha de reconèixer. 

Ja s’ha aconseguit el informe del 
Departament de Cultura per la restauració 
de cal Panxa, una fita important ja que 
marca el punt d’inici del projecte. En breu 
s’enviarà a Madrid amb la resta de 
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documentació i esperem que ben aviat 
puguem iniciar les obres. 

El proper dilluns dia 1 s’iniciaran les obres 
de “la Dalla” de dignificació. Ja s’ha 
començat els tràmits de retirada de 
cablejat 

També s’informa que hi ha  pendent per 
la setmana vinent una reunió amb 
responsables dels Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per valorar la zonificació del 
sòl no urbanitzable per la col·locació de 
captadors solars. 

 

 

 

13-PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formula 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 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 747 a 755. 
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L’Ajuntament informa que properament es penjarà el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i 
el Clima (PAESC) i els documents del Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) a la web de l’Ajuntament. Us animem a consultar-los ja que es defineixen 
objectius, metodologies i accions importants per Vinaixa i els Vinaixencs i Vinaixenques. 

 

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. 


