
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

MARÇ 2021 - Nº20 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 17 de març del 2021 

PLE ORDINARI 17-03-2021 

Hi assisteixen: 

- Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde 
- Felip Carré Carré  
- Jèssica Poch Martínez, regidora 
- Jordi Sarlé Gallart, regidor 
- Jordi Riera Carré, regidor 
- Jordi Vilalta Serra, regidor 
 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
Alain Anglès Pérez, Segon Tinent d’Alcalde 
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 de l’obra 
Arranjament dels accessos al municipi des 
de la N240.fase 1. 

6-Implantació primer cicle d’educació 
infantil a l’escola rural. 

7-Moció per a la commemoració del 
Dia Internacional de les Dones. 

8-Moció a favor del ple reconeixement 
dels drets de les persones trans i en 
suport d'una llei trans estatal. 

9-Aprovació del projecte Arranjament 
de la coberta dels vestidors de les piscines 
municipals. 

10-Aprovació del projecte Obres 
diverses al local social: paviments, 
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acabats, instal·lacions i altres i adequació 
de l’accés adaptat, cuina i banys del Bar 
Sol 

11-Aprovació del Plec de clàusules per 
la  licitació de l’actuació Obres diverses al 
local social: paviments, acabats, 
instal·lacions i altres i adequació de 
l’accés adaptat, cuina i banys del Bar Sol 

12-Informes de la Regidoria 
d'Agricultura.    

13-Informes de la Regidoria d'Obres  

14-Informes de la Regidoria de Festes 
i Educació. 

15-Informes d'Alcaldia 

16-Precs i preguntes 

L’Alcalde proposa també incloure en 
l’ordre del dia l’aprovació dels projectes 
d’obres i actuacions a presentar a la 
convocatòria d’ajudes per danys en 
infraestructures municipals ocasionades 
pel DANA i GLÒRIA. Per unanimitat dels 
sis des set membres presents s’acorda 
incloure a l’orde del dia aquest punt com 
a 11bis: APROVACIÓ DE PROJECTES 
D’OBRES I PRESENTACIÓ DE 
SOL·LICITUDS A LA CONVOCATÒRIA PER 
A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER 
DANYS OCASIONATS PER TEMPESTES. 

 
 

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 18 de febrer 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 sis membres presents 
dels set que legalment componen el Ple. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  
PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 59/2020 a favor de FCC per 
restauració de l’abulló malmès per les 
riuades de 2019 a la parcel·la 95 del 
polígon 3. 

2-Llicència 60/2020 a de CA per canviar 
mobles de la cuina per mobles d’obra a 
l’immoble de la ctra de Lleida, 30. 

3-Llicència 62/2020 a favor de JSA per 
canviar cabirons trencats a l’immoble del 
carrer Calvari, 12. 

4-Llicència 63/2020 a favor de FGR per 
repassos de teulada de casa i canviar 
teules del corral a l’immoble del carrer 
Major,44. 

5-Llicència 65/2020 a favor de JMPT per 
refer mur de tancament del jardí al carrer 
Llibertat,1. 

6-Llicència 67/2020 a favor de FRBC per 
reparació d’humitats a la coberta de 
l’immoble del carrer Major,27. 
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3-RESOLUCIONS I DECRETS 
D’ALCALDIA. 

1-Decret de l’Alcaldia 8/2021, de 5 de 
març 

De conformitat amb l’informe proposta del 
Secretari de l’Ajuntament de data 5 de 
març de 2021 en relació amb l’expedient  
6/2021 

1.-Antecedents 

En data 28 de desembre de 2020 el 
Registre de la Propietat de les Borges 
Blanques informa a l’Ajuntament de la 
inscripció d’una obra nova al polígon 4 
parcel·la 30 del terme municipal de 
Vinaixa. L’obra nova es practica basant-se 
en una certificació expedida el dia 2 
d’octubre de 2019 per l’arquitecte Daniel 
Oncins Antúnez. Es descriu l’obra nova 
com a “masia o borda destinada a 
habitatge rural. En la comunicació 
tramesa es fa descripció de la finca i la 
construcció que consta, en resum, de 
cuina-menjador amb un foc a terra, una 
habitació i un bany. Consta d’un porxo a 
la façana sud. L’edifici té una superfície 
total de 151,27 m2 i una superfície útil de 
110,03m2 

L’esmentada construcció es localitza a la 
parcel·la 30 del polígon 4. Referència 
cadastral 25319A004000300000AL i 
25319A0040003000001SB. 

Consta a l’Ajuntament  Llicència d’obres 
exp.8/2008 de 15 d’octubre de 2008 per 
la construcció d’un magatzem agrícola. En 
aquesta llicència s’establia que la 
superfície útil  no superaria el 100 m2 i 

que interiorment sols es permetia un 
compartiment interior per a wc i bany. 
També s’especificava que no es podia 
construir cap porxo ni xemeneia.  Per 
Decret d’Alcaldia 24/2010, de 8 de juny 
s’atorgava llicència de primera ocupació 
atenent a que l’informe del tècnic 
municipal de 4 de juny de 2010 establia 
que els obres s’ajustaven al projecte i 
llicència atorgada. 

 És titular de la finca i la construcció la 
companyia mercantil Borges Balsons, SL, 
CIF B64693641, amb domicili fiscal al 
carrer Sant Vicenç, 61 de 
Sabadell(08208). 

En informe de l’arquitecte municipal de 27 
de gener de 2021 s’estableix que la 
construcció no compleix amb la legalitat 
urbanística i no és autoritzable. 

2.-Fonaments jurídics. 

1.- El Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme estableix a l’article 199 
que totes les accions que presumptament 
comportin vulneració de les 
determinacions contingudes en aquesta 
llei han de donar lloc a actuacions 
administratives necessàries per aclarir els 
fets i seguidament, o directament, a la 
incoació d’un expedient de protecció de la 
legalitat urbanística. L’expedient de 
protecció de la legalitat urbanística té per 
objecte: 

-la restauració de la realitat física 
alterada. 

-la imposició de sancions. 
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-la determinació dels danys i els perjudicis 
causats. 

2.-L’article 112 del Decret 64/2014, de 13 
de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, 
estableix que la resolució d’iniciació s’ha 
de notificar a les persones interessades, 
que disposen d’un termini de quinze dies 
d’audiència per a formular al·legacions i 
presentar els documents que estimin 
pertinents. En la mateixa resolució 
d’iniciació es nomenarà la persona 
instructora. 

3.-L’article 116 del Decret 64/2014, de 13 
de maig, estableix que la resolució 
d’iniciació ha de fer saber motivadament 
si l’acte de què es tracti és manifestament 
il·legalitzable i suspendre les obres que 
estiguin en curs d’execució. 

4.-La zona on s’han projectat les obres 
està qualificada de sòl no urbanitzable 
agrícola. Per informe de l’arquitecte 
municipal de 27 de gener de 2021 
s’estableix que la construcció no és 
autoritzable. 

5.-Obra il·legalitzable:  

A)L’article 47.3 del TRLLU estableix que 
en sòl no urbanitzable són permesos: 

-reconstruir i rehabilitat les masies i les 
cases rurals que calgui preservar  i 
recuperar per raons arquitectòniques, 
històriques, ambientals, paisatgístiques o 
socials. 

-reconstruir i rehabilitat altres 
construccions anteriors a l’entrada en 
vigor del primer instrument de 

planejament urbanístic general de cada 
municipi i que calgui preservar i recupera 
per raons arquitectòniques o històriques. 

-rehabilitar les construccions rurals en 
desús per a corregir-ne l’impacte 
ambiental o paisatgístic negatiu. 

L’obra projectada és de nova construcció, 
no forma part de cap construcció amb 
valor arquitectònic o històric o en desús. 

B)Són possibles en sòl no urbanitzable 
actuacions per activitats d’interès 
públic.(article 47.4 TRLLU). No es 
constata cap interès públic en la 
construcció. 

C)L’article 47.6 del TRLLU estableix els 
supòsits de noves construccions permeses 
en sòl no urbanitzable. Entre altres, les 
construccions i les dependències pròpies  
d’una activitat agrícola, ramadera, 
d’explotació de recursos naturals. La 
llicència atorgada obeeix a aquest supòsit. 

L’article 47.6 b) del TRLLU permet les 
construccions destinades a habitatges 
familiars o a allotjaments de persones 
treballadores temporeres que estiguin 
directament i justificadament associades a 
una activitat d’explotació. En el moment 
de tramitar la llicència no es va acreditar 
cap necessitat d’aquest tipus i la petició 
anava referida a magatzem en tot 
moment. 

  Per tot això, RESOLC: 

1.-Incoar l’expedient de protecció de la 
legalitat urbanística que conjuntament 
comprèn el procediment de restauració de 
la legalitat urbanística, el procediment 
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sancionador i el de rescabalament si 
s’escau. 

2.-Nomenar instructor de l’expedient al Sr. 
Alain Anglès Pérez, regidor d’urbanisme. 

3.-Concedir un termini de 15 dies 
d’audiència als interessats comptats des 
de la notificació perquè presentin 
al·legacions i documents o justificacions 
que estimin. 

4.- S’adverteixi que les mesures a adoptar 
per restaurar la realitat física alterada 
podran consistir amb l’enderrocament de 
les construccions que modifiquen el 
magatzem agrícola en habitatge rural. 

 
2-Decret d’Alcaldia 9/2021, de 5 de març. 
 
El Codi Civil estableix que poden celebrar 
matrimonis el Jutge de Pau i l’Alcalde del 
municipi on es celebri el matrimoni o el 
regidor a qui aquest delegui. De 
conformitat doncs amb els articles 51.2 i 
57 del Codi Civil i 53.3 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local, 
DECRETO: 
1.- Delegar en el regidor Sr. Alain Anglès 
Pérez l’exercici de la competència relativa 
a oficiar celebracions del matrimonis.  
2.- La present delegació és sense perjudici 
que per alguna celebració concreta  i a 
petició dels contraents o per absència o 
indisposició del regidor delegat es delegui 
en altre regidor/regidora. 
3.-Publicar el present acord. 
4.-Donar-ne compte al Ple en la primera 
sessió que es celebri 
 
3-Decret d’Alcaldia 10/2021, de 8 de març 

Sol·licitat per EAA, DNI 476*****, amb 
domicili al carrer ******* de l’Espluga 
Calba, els drets sobre un nínxol del 
cementiri municipal. 
Vista l’Ordenança Municipal de cementiris 
aprovada en sessió plenària del dia 22 de 
desembre de 2014, publicada al BOP de 
Lleida núm. 31 de 16 de febrer de 2015. 
Vista l’Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa del cementiri local, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local, aprovada en sessió plenària 
del dia 22 de desembre  de 2014 i 
publicada al BOP de Lleida, núm. 31 de 16 
de febrer de 2015. 
Vist l’informe de secretaria de 8 de març 
de 2021. 
Decreto: 
1.-Atorgar a EAA,  la concessió del nínxol 
número 105C pel termini de 25 anys a 
comptar des de l’expedició del títol. 
2.-Liquidar la taxa de 550 euros. 
3.-Que per secretaria es doni d’alta el nou 
titular en el padró de conservació del 
cementiri municipal. 
 

4-Decret d’Alcaldia 11/2021, de 9 de març 
 
L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera modificat per la 
Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, 
de control del deute comercial en el sector 
públic, estableix l’obligació de 
confeccionar un pla pressupostari a mig 
termini. 
Els article 4,5 i 6 de l’Ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre estableix 
l’obligació de remetre la informació del pla 
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pressupostari al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
D’acord amb lo establert a l’article 53.1 u) 
del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, Decreto: 
Primer.- Aprovar el Pla Pressupostari a 
Mig termini següent: 
 

2021 Variació

Ingressos 1951857 -64,78

Corrents 695500 -10,86

Capital 1256357 -94,63

Financers 0 

Despeses 1951857 -64,78

Corrents 667085 -11,08

Capital 1261472 -94,38

Financeres 23300 0,00

Saldo operacions 23300 

no financeres 

Ajustos SEC 0 

Capacitat o 

necessitat finançament 23300 

Deute viu a 31/12 93045 -25,04

Curt termini 23300 3,00

Llarg termini 69745 -34,41

Rati deute/ingressos 0,13 2,94

corrents 
 

 
2022 Variació

Ingressos 687407 1,32

Corrents 620000 1,05

Capital 67407 

Financers 0 

Despeses 687407 1,32

Corrents 593153 0,53

Capital 70954 7,39

Financeres 23300 3,00

Saldo operacions 23300 

no financeres

Ajustos SEC 0 

Capacitat o

necessitat finançament 23300 

Deute viu a 31/12 69745 -34,41

Curt termini 24000 2,92

Llarg termini 45745 -53,99

Rati deute/ingressos 0,11 -11,42

corrents

 
 

2023 Variació 2024

Ingressos 696500 0,43 699500

Corrents 626500 0,45 629300

Capital 70000 70200

Financers 0 0

Despeses 696500 0,43 699500

Corrents 596300 0,37 598500

Capital 76200 0,13 76300

Financeres 24000 2,92 24700

Saldo operacions 24000 24700

no financeres

Ajustos SEC 0 0
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Capacitat o 

necessitat finançament 24000 24700

Deute viu a 31/12 45745 -53,99 21045

Curt termini 24700 -14,80 21045

Llarg termini 21045 -100,00 0

Rati deute/ingressos 0,07 -16,12 0,03

corrents 

 
 
Segon.- Trametre l’anterior Pla 
Pressupostari al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
Tercer.- Donar compte del mateix al Ple 
de la Corporació en la primera sessió que 
es celebri. 
 

5-Decret  d’Alcaldia 12/2021, de 12 de 
març 

Per tal de portar a terme l’obra  Obres 
diverses al local social: paviments, 
acabats, instal·lacions i altres i Adequació 
de l’accés adaptat, cuina i banys del Bar 
Sol,  de pressupost 106.790,71 euros més 
22.426,05 euros d’IVA (total 129.216,76 
euros) cal iniciar l'expedient per a la 
contractació d'aquesta obra, d'acord amb 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament  
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.   

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

RESOLC:   

1. Que s'iniciï l'expedient per a la 
contractació de l'obra Obres diverses al 
local social: paviments, acabats, 
instal·lacions i altres i Adequació de 
l’accés adaptat, cuina i banys del Bar Sol. 

2. Que s'incorpori a l'expedient l'acord 
d'aprovació del projecte i l'acta del 
replanteig.   

3. Que s'emetin els informes següents:   

- Informe del tècnic municipal sobre la 
modalitat més adequada per a la 
contractació, d'acord amb les 
característiques de l'obra.   

- Informe de la Intervenció de Fons sobre 
l'existència de crèdit adequat i suficient 
per atendre la despesa.   

- Informe de la Secretaria sobre la 
legislació aplicable, la modalitat de 
contractació que cal seguir i si es disposa, 
en ferm, dels elements físics i jurídics que 
són necessaris per a l'execució normal de 
l'obra.   

4. Que es doni compte d'aquest Decret al 
Ple en la primera sessió que realitzi.   

 

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 77  fins la 128. 
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5-APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS 
DE L’OBRA ARRANJAMENT DELS 
ACCESSOS AL MUNICIPI DES DE LA 
N240.FASE 1. 

Es dona compte al Ple de la certificació 
d’obra presentada pel tècnic Sr. Xavier 
Zaragoza Montpel i conformada per  
Roger Boqué Bonet en representació de 
Romà Infraestructures i Serveis, SAU, 
empresa adjudicatària. 

Jordi Sarlé pregunta que falta per 
executar. Respon l’Alcalde que la fase 
segona que després s’explicarà. 

Primera. Obra: Arranjament dels accessos 
al municipi des de la N240,fase 1.  

Pressupost inicial: 96.047,05 euros. 

Pressupost adjudicació: 90.245,82 euros 

Obra executada anteriorment: 0 euros 

Obra executada certificació present: 
24.166,33 euros. 

Pendent executar:  66.079,49 euros.  

 

Segona. Obra: Arranjament dels accessos 
al municipi des de la N240,fase 1.  

Pressupost inicial: 96.047,05 euros. 

Pressupost adjudicació: 90.245,82 euros 

Obra executada anteriorment: 24.166,33 
euros 

Obra executada certificació present: 
66.079,49 euros. 

Pendent executar:  0 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-IMPLANTACIÓ PRIMER CICLE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL A L’ESCOLA 
RURAL. 

Es dona compte al Ple de l’Ordre 
EDU/67/2020, de 26 de maig, del 
procediment d’implantació dels 
ensenyaments de primer cicle d’educació 
infantil a les escoles rurals. 
En aquesta ordre es concreta, entre 
altres, que les llars d’infants que 
participen en el pla experimental disposen 
fins a la finalització del curs 2022-2023 
per adequar-s’hi mitjançant la subscripció 
d’un conveni entre el Departament i 
l’Ajuntament. 
En ple de 17 de juny de 2020 es va 
acordar mantenir el funcionament del 
primer cicle de l’educació de forma 
transitòria fins a la implantació amb les 
noves condicions establertes per l’Ordre 
EDU/67/2020, de 26 de maig. 
 
L’Alcalde explica la reunió mantinguda per 
responsables d’Ensenyament amb 
responsables locals, el dilluns 15 de març, 
en relació al que suposarà la implantació 
definitiva de les llars d’infants a les 
escoles rurals i com les noves condicions 
no són gens favorables pels municipis de 
menys població com Vinaixa. Davant les 
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queixes que els responsables locals van 
fer arribar a Ensenyament el dia 15 de 
març, Ensenyament han manifestat en 
reunió d’avui que estudiaran solucions a la 
problemàtica particular dels municipis més 
afectats per les noves condicions. 
   
Amb el vot favorable dels sis membres 
presents dels set que legalment el 
componen acorda: 
1.-Implantar definitivament el primer cicle 
de l’educació infantil a l’escola rural de 
Vinaixa i servei que s’hi ofereix. 
2.-Sol·licitar al Departament 
d’Ensenyament la implantació definitiva. 
3.-Subscriure, així que sigui adient, el nou 
conveni de compromís amb les noves 
condicions 
  
 
7-MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ 
DEL DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

De nou, el 8 de març de 2021, 
commemorarem el Dia Internacional de 
les Dones, una data d’homenatge als 
moviments a favor dels drets de les dones 
i de reivindicació per continuar fent 
evidents les desigualtats de gènere. Una 
reivindicació que va més enllà d’aquesta 
data i impregna tots els dies de l’any, 
l’acció de les administracions públiques i 
de totes i cadascuna de les persones que 
conformen la nostra societat. 

Tot i els avenços realitzats, les 
desigualtats i les discriminacions cap a les 

dones encara estan presents. La crisi 
humanitària que estem vivint aquest 
darrer any ens obliga a replantejar el món 
tal com el coneixíem abans d’aquesta 
pandèmia. Quan s’ha pogut aturar bona 
part del sector productiu, el sector dels 
serveis socials i les cures ha estat 
essencials per fer front a aquesta situació 
d’emergència. Paradoxalment, però, es 
tracta d’un dels sectors amb menys 
reconeixement social i econòmic i 
majoritàriament feminitzat. Això avoca a 
les dones a situacions de vulnerabilitat 
crues i es tradueix en una major 
precarietat laboral d’aquestes i una 
feminització de la pobresa, entre d’altres. 
De fet, la majoria de les víctimes de 
pobresa energètica són dones. Però la 
discriminació no queda aquí. A més, la 
bretxa salarial, que supera el 20%, és una 
realitat que no es tanca i que hem 
d’abordar per eradicar-la. Això contrasta 
amb l’àmbit educatiu, on les dones 
representen el 60% de les llicenciades i 
en canvi els càrrecs de més rellevància, 
en tots els sectors, continuen sent 
ocupats majoritàriament per homes. El 
sostre de vidre i el terra enganxós doncs, 
encara no s’ha superat i segueix limitant 
les possibilitats d’ascens i 
desenvolupament de les dones. 

Cal seguir reivindicant el dret de les dones 
a decidir sobre el propi cos i el dret a una 
maternitat lliure i segura, vetllant també 
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perquè les dones joves de 16 i 17 anys 
puguin exercir aquest dret lliurement.  

Cal continuar apostant de forma decidida 
per polítiques de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral per garantir 
que les dones tinguin dret a  gaudir de 
temps de lleure i participació de la 
mateixa manera que ho fan els homes. 
Això implica que, també, és important 
replantejar els permisos de maternitat i 
paternitat apostant per permisos iguals i 
intransferibles. A més, cal continuar 
treballant per implantar al nostre municipi 
uns horaris més racionals. 

Estem immersos en una cultura hetera 
patriarcal que acaba en una idea de 
masculinitat molt concreta i acceptada 
majoritàriament, que es tradueix en 
hegemonia de la dominació. Darrerament, 
s’ha fet evident amb més intensitat 
l’existència de violències en l’àmbit 
laboral, familiar i de la parella a través de 
diferents manifestacions. I hem de 
combatre-la, eradicar-la. 

Apel·lem a la mobilització a favor dels 
drets de les dones, avui i cada dia de 
l’any, per seguir contribuint a una societat 
més justa i igualitària que faci de la 
República Catalana una República 
Feminista de dones i homes lliures. 

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

Primer. L’Ajuntament de Vinaixa manifesta 
el seu compromís per continuar treballant 
pels drets de les dones, en col·laboració 
amb les entitats de dones i feministes del 
municipi i rebutjant qualsevol tipus de 
discriminació i violència, posant en marxa 
totes les eines i protocols que tenim a 
l’abast.  

Segon. Donar suport a les mobilitzacions 
organitzades per les feministes de 
diferents països del món i convocada a 
Catalunya pel conjunt del Moviment 
Feminista, sempre que compleixin amb 
totes les mesures de seguretat. 

Tercer. Tenir la perspectiva de gènere 
com a eix central de les actuacions de 
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des 
del govern municipal.  

Quart. Continuar treballant per la 
prevenció de qualsevol tipus de 
discriminació cap a les dones i de 
l’assetjament sexual o per raó de sexe en 
qualsevol espai, fent especial incidència 
en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot 
creant Plans d’Igualtat i Protocols de 
prevenció i abordatge de l’assetjament en 
compliment de la Llei Catalana 17/2015, 
de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de 
dones i homes, el Reial Decret Espanyol 
6/2019, d’1 de març, de mesures urgents 
pel garantiment de la igualtat de tracte i 
oportunitats entre dones i homes a l’àmbit 
laboral i el Reial decret 901/2020, de 13 
d’octubre, pel qual es regulen els plans 
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d’igualtat i el seu registre i es modifica el 
Reial decret 713/2010, de 28 de maig, 
sobre registre i dipòsit de convenis i 
acords col·lectius de treball. 

Cinquè. Continuar treballant amb les 
empreses del municipi per l’elaboració de 
plans d’igualtat que facin possible la 
reducció de la bretxa salarial i l’eliminació 
del terra enganxós, la promoció de dones 
als càrrecs de decisió, la formació del 
personal en matèria d’igualtat i l’adopció 
de mesures que permetin la conciliació de 
la vida personal, familiar i laboral. 

Sisè. Impulsar accions per reduir la 
pobresa femenina. En aquest sentit, 
implementar polítiques que redueixin els 
casos de pobresa energètica que, en gran 
mesura, afecten a dones grans que viuen 
soles. 

Setè. Valorar la possibilitat declarar 
Vinaixa com a municipi feminista i adherir-
se al Decàleg per a la construcció de 
ciutats feministes. 

Vuitè. Promoure Pactes del Temps en 
l’àmbit municipal, tal com recomana el 
Pacte per la Reforma Horària de l’any 
2017 ‒signat per 110 entitats i 
institucions‒, per aconseguir que l’any 
2025 els horaris de Catalunya s’hagin 
equiparat als dels països europeus i siguin 
més racionals i saludables. 

Novè. Comunicar aquests acords a les 
associacions de dones i col·lectius 

feministes del municipi, a Ca la Dona, als 
grups polítics al Parlament de Catalunya, 
a l’Institut Català de les Dones i a les 
entitats municipalistes. 

 

8-MOCIÓ A FAVOR DEL PLE 
RECONEIXEMENT DELS DRETS DE 
LES PERSONES TRANS* I EN SUPORT 
D'UNA LLEI TRANS ESTATAL 

El fet trans* suposa una condició humana 
més i forma part de la seva diversitat. 
Però les persones trans* han patit i 
encara pateixen violència estructural i 
discriminacions quotidianes, que afecten 
tots els àmbits de la seva vida i 
impedeixen el desenvolupament vital en 
plenitud: la patologització, la tutela dels 
seus cossos, problemes per accedir al 
mercat laboral, continuar amb els estudis, 
gaudir de l'oci o l'esport, optar a un 
habitatge digne o, simplement, viure 
lliures de violències i agressions. En 
l'actual marc normatiu, les persones 
trans* estan permeses, però no 
plenament incloses en la societat.  

Malgrat els canvis en la societat, 
actualment les persones trans* són 
tractades encara com un problema de 
salut mental i no com una manifestació 
més de la diversitat humana. 
Històricament diagnosticades amb un 
Trastorn d’Identitat de Gènere i sense 
solució legal, la llei espanyola 03/2007, 
encara vigent, va permetre el canvi de la 
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menció de sexe al Registre Civil, però 
imposant condicions com el requeriment 
d'un diagnòstic psiquiàtric de disfòria de 
gènere o la necessitat de sotmetre's 
durant dos anys a tractaments hormonals. 
Tot i l'avenç limitat que suposa, aquesta 
llei era ja insuficient, perquè no incloïa 
cap mesura per reparar i reduir les greus 
discriminacions, no reconeix les identitats 
no binàries, deixa fora menors i persones 
migrades i perpetua la patologització. Fins 
i tot el Tribunal Constitucional, en 
sentència 99/2019, ha reconegut que 
l'article 1 d'aquesta llei és inconstitucional. 

Durant anys els col·lectius i entitats de 
persones trans* han reivindicat la 
necessitat, la urgència, d'avançar 
legislativament per superar l'obsoleta i 
desfasada llei 03/2007, garantir 
plenament la igualtat i els drets que avui 
no tenen reconeguts, i fer front al deute 
històric de la nostra societat envers les 
persones trans*.  

Gràcies a la seva lluita el govern espanyol 
es va comprometre a impulsar una Llei 
Trans, així com una llei contra la 
Discriminació de les Persones LGTBI, tal 
com va recollir l'acord de coalició entre 
PSOE i Podemos. Així, fa pocs dies es van 
donar a conèixer els esborranys d'aquests 
dos projectes de llei, preparats des del 
Ministerio de Igualdad i fruit del treball i 
l'esforç especialment del col·lectiu trans* 
durant els darrers anys.  

El projecte de Llei Trans presentat, que 
estava previst que anés al Consell de 
Ministres durant la primera quinzena de 
febrer, representa la superació de la llei 
03/2007 i del seu marc patologitzador. 
Amb l'aprovació d'aquesta llei, llargament 
reivindicada, les persones podran decidir 
sobre els seus propis cossos i la seva 
pròpia vida sense dependre de ningú, 
lliures de tuteles, ja que es basarà en la 
lliure manifestació i només serà 
necessària l'autorització expressa de la 
persona interessada, sense haver d'estar 
condicionat, en cap cas, a informes 
psiquiàtrics o l'obligació de sotmetre's a 
cirurgies o tractaments hormonals de cap 
tipus. 

En els darrers mesos hem vist també, 
malauradament, com des de certs sectors 
s'ha generat un rebuig frontal i violent a 
qualsevol avenç legislatiu per reconèixer 
els drets i garantir la dignitat de les 
persones trans*. S'ha arribat, inclús, a 
qüestionar els consensos existents, fins i 
tot la mateixa llei 03/2007. Entre les veus 
més reaccionàries destaca la de la 
vicepresidenta primera del govern 
espanyol, la senyora Carmen Calvo, que 
ha arribat a afirmar que aquesta proposta 
“posa en risc els criteris d'identitat de la 
resta de 47 milions d'espanyols” (sic), 
mostrant la seva preocupació per la 
possibilitat d'escollir el gènere “sense més 
que la seva voluntat o desig”. Unes 
declaracions que contrasten amb la 
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proposta de llei presentada pel mateix 
PSOE l'any 2017 (amb una ponència 
posterior al 2019), molt similar a la 
presentada recentment pel Ministerio de 
Igualdad. 

Aquest posicionament sorgeix ara, i 
s'afegeix al d'altres persones i col·lectius 
que també neguen la identitat de les 
persones trans*, que rebutgen que les 
dones trans siguin dones i els homes trans 
siguin homes. Postulats excloents i 
discursos d'odi emparats per sectors 
d'ultradreta. Cal remarcar la violència 
exercida contra les dones trans que, amb 
un discurs que recorda a la xenofòbia 
aplicada al gènere, són culpabilitzades de 
ser origen del masclisme quan en són, 
sense cap dubte, víctimes. 

Cal, en aquest punt, recordar els Principis 
de Yogyakarta de 2006, sobre l'aplicació 
de la legislació internacional dels Drets 
Humans en relació a l'orientació sexual i la 
identitat de gènere, presentats a les 
Nacions Unides en 2007 per la Comissió 
Internacional de Juristes i el Servei 
Internacional per als Drets Humans, on 
s'insta als estats a adoptar totes les 
mesures legislatives, administratives i de 
qualsevol índole necessàries per respectar 
plenament i reconèixer legalment el dret 
de cada persona a determinar la seva 
identitat de gènere i a viure la seva 
orientació sexual amb respecte.  

 

També cal fer esment a la Resolució 2048 
de 2015, del Consell d'Europa, i a 
l'Estratègia de la Comissió Europea 
presentada al mes de novembre de 2020 
per impulsar la igualtat del col·lectiu 
LGTBIQ, a més de l'informe de la 
Comissió Europea publicat al juny del 
mateix any sobre els procediments legals 
de reconeixement de gènere i el seu 
impacte en la vida de les persones trans* 
a la Unió Europea. Aquests organismes 
conclouen que l'autodeterminació de 
gènere és essencial per millorar el 
reconeixement de les persones trans*, i 
que els procediments basats únicament 
en l'autodeterminació de gènere, sense 
tuteles mèdiques, judicials o 
administratives, per efectuar el canvi en la 
documentació i reconèixer la identitat 
d'aquestes persones, són els adequats per 
preservar la dignitat, el respecte a la vida 
personal i, en definitiva, el respecte als 
Drets Humans. 

A Catalunya el col·lectiu LGTBI, i les 
persones trans*, comptem des de fa anys 
amb la llei 11/2014, del 10 d'octubre, per 
a garantir els drets de les lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals, i 
per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. Una llei impulsada per les 
entitats, que ha suposat un gran avenç 
per al reconeixement dels drets del 
col·lectiu LGTBI a Catalunya. Aquesta llei 
posa èmfasi en la despatologització de les 
identitats trans*, i posa en valor 
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l'autodeterminació com a eina que 
reconeix a les persones trans* com a 
subjectes de dret, principi que ha adquirit 
rang de dret humà fonamental, que forma 
part dels estàndards europeus i que és 
imprescindible per a abordar la 
discriminació i garantir la igualtat de les 
persones trans. La recentment aprovada 
llei 19/2020, per a la Igualtat de Tracte i 
No Discriminació, igualment estableix la 
tramitació d'una futura llei trans catalana, 
basada en el dret a l'autodeterminació de 
gènere. 

Aquestes lleis, com la d'altres comunitats 
autònomes que compten també amb 
legislació LGTBI i/o específica trans*, 
tenen les limitacions pròpies de les 
competències autonòmiques. Tot i que 
aquestes lleis permetin la modificació del 
camp del sexe o gènere i el nom en els 
documents administratius dependents de 
l'administració autonòmica, no permeten 
la rectificació en els documents estatals, 
molt especialment el Document Nacional 
d'Identitat. Aquesta situació vulnera els 
drets de les persones trans*, i genera 
desprotecció i discriminacions.  

El mateix Tribunal Constitucional, al mes 
de juliol de 2019, va estimar la qüestió 
d'inconstitucionalitat plantejada pel 
Tribunal Suprem respecte la llei 03/2007, i 
ho va fer en un sentit favorable al dret de 
les persones trans* menors d'edat a veure 
reconeguda legalment la seva identitat de 
gènere. En qualsevol cas, la decisió del 

Constitucional posa de manifest, una 
vegada més, l'insuficient i obsolet marc 
legislatiu espanyol pel que fa a la identitat 
de les persones trans*. 

Disposar d'una Llei Trans que reconegui i 
garanteixi de manera integral i efectiva no 
és només necessària, també és una 
urgència i una obligació que tenim com a 
societat de drets. La realitat evidencia 
que, malgrat els avenços assolits en els 
darrers anys, la discriminació estructural 
que pateixen les persones trans* en les 
seves vides, en l'àmbit sanitari, l'educatiu 
o el laboral, entre d'altres, està lluny 
d'erradicar-se. En aquest sentit, les 
propostes legislatives elaborades pel 
Ministerio de Igualdad amb la participació 
dels col·lectius i entitats trans, suposa un 
bon punt de partida per reparar el deute 
històric que té la societat amb les 
persones trans*, poder garantir 
plenament els seus drets i aconseguir 
acabar amb les discriminacions.  

Ha arribat el moment de considerar les 
persones trans* com a subjectes actius en 
la formulació de polítiques i disposicions 
normatives a nivell estatal, que no 
patologitzin ni tutelin els seus cossos ni 
les seves identitats a través de 
requeriments i intervencions mèdiques i 
psiquiàtriques. Cal, igualment, que sigui 
reconeguda socialment la diversitat en el 
gènere que superi el binarisme de gènere. 
Finalment, també és urgent la 
implementació de mesures per aconseguir 
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la plena igualtat social de les persones 
trans*, també menors i persones 
migrades, particularment en els àmbits 
laboral, de l'habitatge, educatiu, sanitari i 
de prevenció de les violències. 

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

PRIMER.- Instar al Govern espanyol a 
iniciar el tràmit i aprovar en aquesta 
legislatura una llei estatal basada en el 
projecte elaborat pel Ministerio de 
Igualdad i les entitats trans, per a la 
igualtat plena de les persones trans, 
fonamentada en la despatologització i 
reconeixement de les identitats trans*, en 
l'autodeterminació de la identitat i 
expressió de gènere i en l'abordatge 
integral de polítiques per intervenir en les 
desigualtats estructurals que encara 
pateixen les persones trans.  

 

SEGON.- Donar trasllat d'aquests acords a 
tots els grups del Congrés dels Diputats, 
al Ministerio de Igualdad, a la Plataforma 
Trans Estatal, a l'Observatori contra 
l'Homofòbia, les entitats membres del 
Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de 
Municipis LGTBI de Catalunya i a la 
Federació Estatal de Lesbianes, Gais, 
Trans i Bisexuals (FELGTB). 

 
 

9-APROVACIÓ  DEL PROJECTE 
ARRANJAMENT DE LA COBERTA DELS 
VESTIDORS DE LES PISCINES 
MUNICIPALS. 

Es dona compte als membres del Ple del 
projecte Arranjament de la coberta dels 
vestidors de les piscines municipals 
redactat per l’arquitecte Sr. Xavier 
Zaragoza Montpel. El pressupost 
d’execució ascendeix a 46.456,27 euros. 
Informa alcaldia que és una obra del 
PUOSC de l’any 2021 i que es va sondejar 
a cinc constructores i sols tres han 
mostrat interès i se’ls farà arribar la 
documentació per a que puguin ofertat 
propostes d’execució.  
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 sis 
membres presents dels set que legalment 
el componen acorda: 
Primer.-Aprovar inicialment el projecte 
d’obres esmentat. 
Segon.-Sotmetre a informació pública 
l’expedient i projecte 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. 
 

10-APROVACIÓ DEL PROJECTE 
OBRES DIVERSES AL LOCAL SOCIAL: 
PAVIMENTS, ACABATS, 
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INSTAL·LACIONS I ALTRES I 
ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS ADAPTAT, 
CUINA I BANYS DEL BAR SOL 

Es dona compte als membres del Ple del 
projecte Obres diverses al local social: 
paviments, acabats, instal·lacions i altres i 
Adequació de l’accés adaptat, cuina i 
banys del Bar Sol redactat per l’arquitecte 
Sr. Xavier Zaragoza Montpel. El 
pressupost d’execució ascendeix a 
129.261,76 euros. Per alcaldia es fa un 
breu resum de com s’ha projectat el 
menjador, la cuina , el magatzem i altres 
estances.  
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 sis 
membres presents dels set que legalment 
el componen acorda: 
Primer.-Aprovar inicialment el projecte 
d’obres esmentat. 
Segon.-Sotmetre a informació pública 
l’expedient i projecte 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. 
 

11-APROVACIÓ DEL PLEC DE 
CLÀUSULES PER LA  LICITACIÓ DE 
L’ACTUACIÓ OBRES DIVERSES AL 
LOCAL SOCIAL: PAVIMENTS, 
ACABATS, INSTAL·LACIONS I 

ALTRES I ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS 
ADAPTAT, CUINA I BANYS DEL BAR 
SOL 

 
Es dona compte al Ple del Decret 
d’Alcaldia 12/2021, de 12 de març en que 
es resol l’inici de l’expedient de 
contractació. 

Es dona compte de l’acta de replanteig del 
projecte Obres diverses al local social: 
paviments, acabats, instal·lacions i altres i 
Adequació de l’accés adaptat, cuina i 
banys del Bar Sol subscrit pel tècnic Sr. 
Xavier Zaragoza Montpel. 
L’Alcalde dona explicacions del plec i dels 
criteris establerts per l’adjudicació 
mitjançant possibles millores i el que es 
persegueix amb aquestes. 

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

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

Primer- Aprovar l’expedient de 
contractació de l’obra Obres diverses al 
local social: paviments, acabats, 
instal·lacions i altres i Adequació de 
l’accés adaptat, cuina i banys del Bar Sol 
pel procediment obert simplificat. 
 

Segon- Nomenar com a membres de la 
Mesa de Contractació de l’obra esmentada 
els següents: 

-president: Alain Anglès Pérez. 
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-primer vocal: Xavier Zaragoza Montpel, 
arquitecte municipal. 

-segon vocal: Josep Sans Solsona, 
secretar interventor 

-secretaria: Elisabet Arbat Molas, 
administrativa. 

 
Tercer- Aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars, transcrites en 
annex, que ha de regir la  contractació de 
l'obra Obres diverses al local social: 
paviments, acabats, instal·lacions i altres i 
Adequació de l’accés adaptat, cuina i 
banys del Bar Sol per un import de 
106.790,71 euros més 22.426,05 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. 

 
11.bis-APROVACIÓ DE PROJECTES 
D’OBRES I PRESENTACIÓ DE 

SOL·LICITUDS A LA CONVOCATÒRIA 
PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER DANYS 
OCASIONATS PER TEMPESTES. 

 
Es dona compte als membres del Ple dels 
següents documents: 
- MV Arranjament dels interiors i exteriors 
de l’edifici de la llar d’infants afectats per 
l’episodi de pluges torrencials del DANA 
del 22 d’octubre de 2019, per un import 
de 81.349,06 euros, redactat per 
l’arquitecte Sr. Xavier Zaragoza Montpel. 
- MV Arranjament dels desperfectes de les 
piscines afectades per l’episodi de pluges 
torrencials del DANA del 22 d’octubre de 
2019, per un import de 43.381,13 euros, 
redactat per l’arquitecte Sr. Xavier 
Zaragoza Montpel.  
- valoració de danys Xarxa de caminis 
municipals: aiguats per DANA de 22 
d’octubre de 2019, per un import de 
492.139,03 euros, confeccionada pels 
Serveis Tècnics d’Infraestructura Viària de 
la Diputació de Lleida. 
 
També es dona compte als membres del 
Ple de la Resolució PRE/544/2021,de 22 
de febrer, per la qual s’obre la 
convocatòria per a la concessió de les 
subvencions per danys en infraestructures 
municipals i xarxa via previstes al RD 
778/2020, de 25 d’agost. També es dona 
compte de l’Ordre PRE/38/2021, de 15 de 
febrer, per a la qual s’aproven les bases 
reguladors de les subvencions per danys 
en infraestructures i xarxa viària previstes 
al RD 778/2020, de 25 d’agost. 
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Entre altres aspectes aquesta normativa 
estableix que l’Ajuntament ha d’aprovar la 
presentació de les sol·licituds de  
subvenció. 
 
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, i d’acord 
amb la Resolució PRE/544/2021, de 22 de 
febrer l’Ordre PRE/38/2021, de 15 de 
febrer, el Ple Corporatiu, amb el vot 
favorable dels sis membres presents dels 
set que legalment el componen acorda: 
 
Primer.-Aprovar inicialment els següents 
documents: 
- memòria valorada Arranjament dels 
interiors i exteriors de l’edifici de la llar 
d’infants afectats per l’episodi de pluges 
torrencials del DANA del 22 d’octubre de 
2019. 
- memòria valorada Arranjament dels 
desperfectes de les piscines afectades per 
l’episodi de pluges torrencials del DANA 
del 22 d’octubre de 2019.  
- valoració de danys Xarxa de caminis 
municipals: aiguats per DANA de 22 
d’octubre de 2019. 
 
Segon.-Sotmetre a informació pública 
l’expedient i projectes i valoració 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. 
 
Quart.- Presentar a la convocatòria 
establerta per la Resolució PRE/544/2021, 
de 22 de febrer, les següents actuacions:  
 
1.-Arranjament dels interiors i exteriors de 
l’edifici de la llar d’infants afectats per 
l’episodi de pluges torrencials del DANA 
del 22 d’octubre de 2019. 
 
2.-Arranjament dels desperfectes de les 
piscines afectades per l’episodi de pluges 
torrencials del DANA del 22 d’octubre de 
2019.  
 
3.-Valoració de danys Xarxa de caminis 
municipals: aiguats per DANA de 22 
d’octubre de 2019. 
 
4.-Projecte de Drenatge de la Travessera 
de les Escoles i de la zona de l’escola 
municipal afectat per la riuada del 22 
d’octubre de 2019. 
 
5.-Arranjament del sanejament de la Ctra 
de Lleida afectat per la riuada del 22 
d’octubre de 2019. 
 
6.-Arranjament de zones i serveis 
malmesos per la riuada del 22 d’octubre 
de 2019:camí Trilla i Plaça dels Arbres. 
 
 

12-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D’AGRICULTURA. 

El regidor manifesta que no té res per a 
informar. 
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13-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES. 

A petició del regidor d’obres que s’ha 
excusat d’assistir , l’Alcalde informa 
d’aquesta regidoria. 

Així informa que s’ha iniciat el canvi de la 
pèrgola de la piscina, degut a les nevades 
havia quedat malmesa i l’assegurança ha 
cobert les despeses. 

S’han acabat les obres de la fase1 dels 
accessos des de la N240 i que està en 
licitació la fase 2. 

També informa que s’ha iniciat licitació la 
obra de canvi de la coberta dels vestidors 
de la piscina. 

D’altra banda les obres de la Dalla 
segueixen en bon ritme. 

Com sempre s’estan reparant molt punts 
de la xarxa d’aigua, manteniments varis, 
etc. 

Finalment informa que des de Demarcació 
de Carreteres han donat resposta a la 
demanada feta al 2019 de col·locar una 
protecció al camí de la pista YRIDA, a la 
sortida direcció taller de pedra Moragues 
encara que això suposarà fer més estret 
el pas. 

 
 
14-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 

La regidora informa de la festa de 
Carnaval 2021 i que les guanyadors dels 
respectius premis del concurs de 
disfresses ja es van publicar. Van fer de 

jurat l’Associació de Joves, l’Associació de 
Dones i l’Associació de la Gent Gran. El 
premis eren 4 vals de 50 euros per 
consumir en establiments del poble. 

La participació va ser baixa i dos 
concursants no complien el requisit de no 
barrejar-se entre grups bombolla i van ser 
desqualificats. En modalitat façanes hi van 
participar sis concursants. Agrair a tots els 
que hi van participar. 

Informa que s’han comprat dos armaris 
per poder organitzar millor tot el material 
de la sala de festes i en concret vestuari. 

Per setmana santa es farà un casal 
d’infants els dies 29, 30, 31 de març i 1 
d’abril, de 9 a 13 hores al Casal Vinaixenc. 
S’adoptaran les mesures de prevenció 
covid que estiguin establertes en aquell 
moment. El preu serà de 15 dies. 

 
 
15-INFORMES D'ALCALDIA. 

Informa que s’ha demanat la subvenció 
per compensar les indemnitzacions dels 
càrrecs electes pel 2021. 

Informa que no han atorgat cap 
subvenció en aquest període. S’ha 
detectat en les últimes setmanes varis 
espais municipals vandalitzats, creiem que 
no ajuda a tirar el poble endavant i 
desmereix a tots els servidors públics que 
cada dia s’esforcen per tenir una Vinaixa 
millor. Demanem que qualsevol persona 
que vegi algun acte vandàlic que ho faci 
arribar per poder acabar de determinar els 
autors. 
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Finalment, l’ACA ha demanat que hem de 
tenir la bassa d’aigua legalitzada, després 
de 40 anys de la seva construcció, en 
aquest cas, i a diferència del pantano de 
les Partdemunt, la categoria no és C i per 
tant requereix uns estudis i un projecte. 
S’ha encomanat a una empresa la 
regularització de la bassa. En relació a la 
bassa i tenint en compte que té uns 14 
metres d’alçada segurament obligarà a 
disposar d’un pla de protecció civil per a 
possibles incidents. 

 
 
16-PRECS I PREGUNTES 

Jordi Sarlé pregunta de quina anualitat del 
PUOSC són les obres aprovades. Alcalde 
respon que són de l’exercici 2021 i que hi 
ha termini ample per la seva execució fins 
el 2022 però que les obres del local social 
Bar Sol caldria fer-les en el moment que 

hi hagi el bar de les piscines obert per no 
deixar el municipi sense cap bar i això 
dins els terminis d’execució sols és 
possible per aquest 2021.  

 
 
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 775 a 790. 
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L’Ajuntament recomana que tothom que vulgui realitzar algun tipus d’obra o modificació 
d’una edificació en sòl urbà o rústic, abans de fer-ho, consulti al tècnic municipal. Fer-ho 
por evitar problemes urbanístics futurs. Es recorda que aquesta consulta és gratuïta, encara 
que s’ha de reservar dia i hora per la reunió. 

 

L’Ajuntament recorda que des del passat 21 de maig del 2020, està vigent l’acord segons el 
Ple ordinari del dia 10 de maig del 2020 en el punt número 10 de l’ordre del dia, que es pot 
arranjar la zona dels horts només reconstruint el que hi havia abans de la riuada del 22 
d’octubre del 2019 (no es permet millores i la construcció ha de ser de pedra seca). Segon 
l’acord estarà vigent fins el 21 de juliol del 2021. Durant aquest període, malgrat s’ha de 
sol·licitar la corresponent llicència d’obres, està exempt de taxa de llicències urbanístiques i 
impost de construccions. Finalitzat aquest període es regirà per les normes subsidiàries i la 
llei d’urbanisme.   

 

L’Ajuntament recorda que en el passat ple ordinari del 18 de novembre del 2020, en el 
punt número 6 de l’ordre del dia, es va aprovar la possibilitat de realitzar a reposició dels 
tancaments als límits dels horts malmesos per les riuades del 22 d’octubre del 2019. Degut 
la impossibilitat de realitzar els tancaments en aquesta zona seguint les normes subsidiàries 
i la llei d’urbanisme s’estableix un acord que permet el tancament dels límits adaptant la 
tanca a les característiques que s’acorden. Es recorda que no es pot realitzar cap 
tancament que no ho compleixi i que per fer-lo s’ha de demanar llicència d’obres (punt 
anterior). En cas contrari, l’Ajuntament haurà de demanar al propietari la seva modificació 
o retirada. 

 

L’Ajuntament informa que s’ha penjat 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. 
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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. 


