
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

FEBRER 2021 - Nº19 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 18 de febrer del 2021 

PLE ORDINARI 18-02-2021 

Hi assisteixen: 

- Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde 
- Felip Carré Carré  
- Alain Anglès Pérez, Segon Tinent 
d’Alcalde 
- Jèssica Poch Martínez, regidora 
- Jordi Sarlé Gallart, regidor 
- Jordi Riera Carré, regidor 
- Jordi Vilalta Serra, regidor 
 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
Comprovada l’existència de quòrum 
suficient l’Alcalde declara obert l’acte i es 
passa a desenvolupar els assumptes que 
consten a l’Ordre del dia. 
 
El regidor Jordi Vilalta Serra pren 
possessió del càrrec una vegada iniciada 
la sessió. 

El regidor Jordi Sarlé Gallart s’incorpora a 

la sessió en el punt 4 de 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 -Moció de suport a l’amnistia. 
6 -Conveni de col·laboració o cessió 
d’ús d’espai entre l’Ajuntament i 
Adamo Telecom Iberia,SAU. 
7 -Aprovació de certificacions de l’obra 
Arranjament de zones i serveis 
malmesos per la riuada del 22 
d’octubre de 2019:camí Trilla i plaça 
dels Arbres. 
8 -Aprovació del plec de clàusules per 
la  licitació de l’actuació Arranjament 
dels accessos des de la N240, fase 2 i 
licitació. 
9 -Aprovació de la modificació del 
projecte d’Arranjament del sanejament 
de la ctra de Lleida afectat per la 
riuada del 22 d’octubre de 2019. 
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10 -Modificació dels terminis de les 
contribucions especials per l’obra 
d’arranjament dels accessos des de la 
N240. 
11 -Modificació de crèdits per 
inversions. 
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 la presa de possessió del 
càrrec de regidor del Sr. Jordi Vilalta 
Serra, càrrec vacant per la renúncia de 
l’anterior regidora.  Tots els membres 
presents assenteixen. S’acorda incloure la 
presa de possessió seguidament com a 
primer punt. 
 
L’Alcalde proposa també incloure en 
l’ordre del dia la moció de suport a Pablo 
Hasél. Tots els membres presents 
assenteixen. S’acorda incloure aquesta 
moció com a punt 11bis de l’ordre del dia. 
 

PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC 
DE REGIDOR DEL SR. JORDI VILALTA 
SERRA 
 
En la sessió plenària del dia 27 de gener 
de 2021 es pren coneixement de la 
renúncia al càrrec de regidora de la Sra. 
Sílvia Arnau Villate, fet que es comunica a 
la Junta Electoral Central als efectes de 
suplir la vacant. 
En data 15 de febrer de 2021, per correu 
electrònic, es tramet credencial a  favor 

del nou regidor de Junts per Vinaixa Sr. 
Jordi Vilalta Serra. 
 
El Sr. Jordi Vilalta Serra, ha presentat la 
corresponent declaració al registre 
d’interessos i d’incompatibilitats, i cal ara 
procedir a la presa de possessió del nou 
regidor. 
 
Per part de alcaldia i secretaria s’examina 
la credencial presentada i es comprova la 
personalitat del regidor. Vista la 
conformitat, el Sr. Jordi Vilalta Serra 
promet el càrrec amb la següent fórmula  
 
“Prometo per imperatiu legal complir 
fidelment les obligacions del càrrec de 
regidora/regidor de l’Ajuntament de 
Vinaixa. Acatar la Constitució, amb 
lleialtat al mandat democràtic del poble de 
Catalunya i amb la meva solidaritat i 
suport als presos i preses polítics i als 
exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm 
compromís amb la igualtat i la llibertat i 
declaro que continuaré treballant en la 
construcció d’una Catalunya i una Vinaixa 
políticament lliure, socialment justa, 
econòmicament pròspera i territorialment 
equilibrada”. 
 
El Sr. Alcalde dona la benvinguda al nou 
regidor  al Ple i a l’Ajuntament. 
Seguidament Jordi Vilalta Serra 
s’incorpora al Ple com a membre del 
mateix. 
 
 

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 
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a fer a l'acta de la sessió ordinària 
anterior del 27 de gener 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 quatre membres 
presents dels cinc que assistiren a aquella 
sessió. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  
PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

Entre sessions no s’ha tramitat cap 
llicència. 

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 
D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia 5/2021, de 2 de febrer 

Vista la petició del Sr. PRV per canviar a 
favor de JVP la titularitat del nínxol 75C 
Vist l’informe del secretari de 2 de febrer 
de 2021. 
De conformitat amb l’article 22 de 
l’Ordenança reguladora del cementiri 
municipal, que estableix que es 
reconeixeran els traspassos per títol 
d’herència, i de conformitat amb 
l’Ordenança reguladora de la taxa del 
cementiri local, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local, i 
atenent l’article 53.1 apartats o) i u) del 
Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
RESOLC:   

Primer.- Reconèixer el traspàs del nínxol 
núm.75 sèrie C a favor del Sr. JVP, DNI 
78****. 
 
Segon.-Aprovar la liquidació de 30 euros 
en concepte de taxa per transmissió de 
sepultures. 
 
Tercer.-Que per Secretaria s’expedeixi 
títol a favor de JVP del nínxol 75 sèrie C i 
sigui invalidat el títol a favor de la cedent i 
es procedeixi a regularitzar la situació del 
padró de contribuents de la taxa de 
manteniment del cementiri. 
 

2-Decret  d’Alcaldia 6/2021, d’11 de febrer 

Per tal de portar a terme l’obra  
Arranjament dels accessos al municipi des 
de la N240, fase 2.,  de pressupost 
90.559,08 euros més 19.017,41 euros 
d’IVA 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 Arranjament dels 
accessos al municipi des de la N240, fase 
2. 
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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.   

 

3-Decret d’Alcaldia 7/2021, de 17 de 
febrer. 

Confeccionats per secretaria els padrons 
fiscals relatius al primer trimestre de la 
taxa de subministrament d’aigua de 2021 i 
segon trimestre de la taxa de 
clavegueram 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. 

 

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 36  fins la 76. 
 
5-MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA. 

L'històric conflicte polític entre Catalunya i 
l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que 
va anul·lar la proposta de nou pacte 
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de 
trobar un encaix a les aspiracions 
d'autogovern catalanes per part dels 
actors polítics, socials, econòmics i 
culturals de Catalunya.  

Davant aquesta situació de conflicte entre 
les institucions de l'Estat i de la 
Generalitat, la societat catalana, a través 
de llurs legítims representants, optà per 
reivindicar l'exercici ple dels drets i 
llibertats fonamentals amb l'objectiu de 
decidir, de nou democràticament, el seu 
futur polític. Obstruïda la via del 
referèndum pactat o de la consulta no 
referendaria i ateses les limitacions de 
l'expressió política del 9-N, de les 
eleccions de 27 de setembre de 2015 en 
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resultà una majoria favorable a iniciar un 
procés democràtic que culminés amb la 
independència de Catalunya, en el cas 
que així ho decidís la ciutadania amb el 
seu vot.  

La resposta de les institucions de l'Estat 
fou la insistència en un procés de 
judicialització que, de forma creixent des 
de 2013, ha comportat penes de presó, 
exili, multes i inhabilitacions. Lluny 
d’acabar-se, aquesta repressió 
s’incrementa, ja que són moltes encara 
les persones pendents d’alguna resolució 
judicial. A desembre del 2020 hi ha més 
de 2.800 persones que han estat o 
segueixen encausades per la participació 
a actes relacionats amb la consulta del 9 
de novembre, el referèndum de l'1 
d'octubre de 2017 i les diverses 
mobilitzacions i protestes ciutadanes a 
favor del dret a l'autodeterminació i en 
contra de la repressió del poble català. 
També s’han obert més de 600 
contenciosos administratius contra els 
ajuntaments catalans i electes locals per 
temes relacionats amb la independència 
de Catalunya. Es tracta de procediments 
vinculats d'alguna manera a la presa de 
decisions per permetre l'exercici del dret a 
l'autodeterminació o a l'expressió de les 
idees que s'hi troben vinculades.  

En els procediments judicials que s’han 
dut o s’estan duent a terme contra 
aquestes persones s’estan produint tota 
mena de vulneracions de drets: 
fragmentació de la causa, manca 
d´imparcialitat de jutges i poders públics 
espanyols, vulneració de garanties 
processals i de la presumpció 

d’innocència, presó preventiva 
injustificada, etc.   

La definitiva denegació de l’extradició de 
Lluís Puig per part del Tribunal 
d’Apel·lació de Brussel·les basada en la 
manca de competència del Tribunal 
Suprem (el que suposa infracció del dret 
al jutge predeterminat per la llei) vicia de 
nul·litat la sentència dictada, juntament 
amb les vulneracions flagrants 
contingudes a la resolució del Grup de 
Treball de Nacions Unides sobre 
Detencions Arbitràries, el què hauria de 
suposar l’alliberament immediat de les 
persones empresonades.  

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja 
plantejades al seu dia i desestimades 
davant del Tribunal Suprem (impedint que 
pogués celebrar-se un judici just), i 
actualment presentades davant el 
Tribunal Constitucional, pendents de 
resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans qui tindrà 
l’última paraula. 

Tot això fa evident que la solució a la 
repressió no vindrà del sistema judicial 
espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i 
la solució també ho haurà de ser; per això 
l’única solució global és una Llei 
d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu 
i per tant és una qüestió de voluntat 
política. 

L’amnistia és un concepte jurídic 
reconegut a nivell internacional, aplicat a 
centenars de països i  per a situacions 
d’excepcionalitat política com la que 
estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a 
àmbit objectiu tot els actes 
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d'intencionalitat política tipificats com a 
delictes o com a conductes punibles 
administrativament. S'entendrà per 
intencionalitat política qualsevol fet 
vinculat a la preparació, organització, 
convocatòria, finançament, afavoriment, 
promoció, execució i celebració tant del 
Procés participatiu sobre el futur polític de 
Catalunya de 9 de novembre de 2014 com 
del referèndum d'autodeterminació d'1 
d'octubre de 2017, així com els actes de 
protesta a la via pública que, amb la 
finalitat de defensar les consultes 
esmentades o de criticar l'actuació de les 
autoritat governamentals o jurisdiccionals, 
haguessin estat perseguits penalment o 
administrativa des de la data de 
celebració de l'esmentat referèndum.  

Així mateix, totes les manifestacions, 
expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana 
o la independència i el suport i 
visualització, en tots els àmbits, a la 
llibertat dels presos polítics. O sigui, totes 
les accions que quedin emmarcades en el 
dret d’expressió, llibertat de pensament 
polític i llibertat de reunió i d’associació.   

L’amnistia és imprescindible per poder 
avançar en la resolució del conflicte 
polític. Amb líders socials, polítics i altra 
ciutadania condemnada, investigada i 
represaliada judicialment no és possible 
un diàleg democràtic en igualtat de 
condicions entre totes les parts. Per això 
l’amnistia, i el reconeixement de 
l’autodeterminació, és la via per garantir 
la vida democràtica que ens permeti 
avançar. 

 

Per aquests motius, el Ple amb el vot 
favorable dels set membres que legalment 
el componen ACORDA: 

1. Declarar que el lliure exercici dels drets 
polítics no pot tenir com a resposta la via 
de la justícia penal. La llibertat 
d'expressió, de reunió i manifestació, de 
participació política per mitjà de l'elecció 
de representants o per l'expressió directa 
d'una decisió, constitueixen mecanismes 
bàsics i essencials d'una societat 
democràtica.  

2. Reclamar l'aprovació per part de les 
Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia 
que, sense renunciar a l'exercici dels drets 
vulnerats, inclòs el dret 
d'autodeterminació, comporti l'extinció de 
qualsevol tipus de responsabilitat penal i 
administrativa, inclosa la del Tribunal de 
Comptes, per tots els actes i expressió 
d’unes idees, sentiments o símbols amb 
intencionalitat política vinculats a la lluita 
democràtica per l'autodeterminació de 
Catalunya, qualsevol que fos el seu 
resultat, tipificats com a delictes o com a 
conductes determinants de responsabilitat 
administrativa realitzats des de l'1 de 
gener de 2013 i fins el moment de 
l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, 
qualsevol que sigui llur denominació i 
contingut. Per a la seva plena efectivitat, 
aquesta amnistia haurà d'anar 
acompanyada d'una solució efectiva al 
conflicte polític amb l'Estat espanyol que 
inclogui el reconeixement del dret 
d'autodeterminació de Catalunya.  

3. Demanar la immediata posada en 
llibertat de les preses i presos polítics, així 
com que es reparin els danys causats a 



7  
 

les persones represaliades, a les seves 
famílies i als col·lectius dels quals formen 
part, i s’hauran de preveure mesures en 
relació a tots els responsables de la 
repressió de drets fonamentals.  

4. Fer una crida a la societat catalana i al 
teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i 
donar suport a una amnistia que permeti 
l'alliberament de les preses i presos 
polítics, el retorn dels exiliats i la fi de 
totes les causes obertes per aquests 
motius, i encoratjar a tots els agents 
cívics, polítics i socials a reivindicar 
aquesta proposta a través d'un acord 
nacional per l'amnistia, l'autodeterminació 
i els drets civils i polítics. 

5. Comunicar aquest acord al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al 
Parlament Europeu i a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 

 

6-CONVENI DE COL.ABORACIÓ I 
CESSIÓ D’ÚS D’ESPAI ENTRE ADAMO 
TELECOM IBERIA S.A.U. I 
L’AJUNTAMENT DE VINAIXA. 

Es dona compte al Ple del conveni a 
subscriure entre l’Ajuntament i Adamo 
Telecom Iberia,SAU. per la cessió de l’ús 
d’un espai a l’edifici de la bàscula del 
carrer Travessia de les Escoles. 

L’Alcalde comenta que es cedeix un metre 
quadrat per instal·lar un rack per impulsar 
la fibra a altres municipis i a canvi 
l’Ajuntament rep connexió gratuïta per un 
centre de treball. Que en altres municipis 

com Vimbodí i Poblet i Corbins la mateixa 
empresa ja ho va fer i no tenen cap 
problema. 

Es fa lectura del conveni. 

 

“CONVENI DE COL.ABORACIÓ I 
CESSIÓ D’ÚS D’ESPAI ENTRE ADAMO 
TELECOM IBERIA S.A.U. I 
L’AJUNTAMENT DE VINAIXA 

Vinaixa, a ................. 

REUNITS 

D’una banda, el Il·lustríssim Senyor Josep 
Maria Tarragó Clivillé Alcalde de 
l’Ajuntament de Vinaixa (en endavant, 
l’“AJUNTAMENT”), assistit/da pel/per la 
Secretari/a de la Corporació, Josep Sans 
Solsona que dóna fe de l’acte. 

 

De l’altra banda, el Senyor Xavier 
Viladegut i Garray, amb DNI núm. 
40892820Q, qui actua en nom i 
representació d’Adamo Telecom Iberia 
S.A.U, amb CIF núm. A-65232357 (en 
endavant, “ADAMO”), com a apoderat de 
la societat, de conformitat amb 
l’escriptura de 27 de febrer de 2020, 
atorgada davant el Notari de Madrid, el 
Senyor Ignacio Ramos Covarrubias, amb 
número 605 del seu protocol, elevant a 
instrument públic els acords del Consell d’ 
Administració de la societat de data 10 de 
gener de 2020. 

 

Ambdues parts es reconeixen 
competència i capacitat respectivament 
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per formalitzar el present Conveni, i en 
virtut del mateix  

 

MANIFESTEN 

I.- Que ADAMO està inscrit al Registre 
d’operadors de comunicacions 
electròniques de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (CNMC). 
Aquesta inscripció li permet l’explotació 
d’una xarxa pública de comunicacions 
electròniques i la prestació de serveis de 
comunicacions electròniques disponibles al 
públic.  

 

II.- Que l’AJUNTAMENT manifesta que està 
interessat en facilitar la prestació del 
servei d’interès general de 
telecomunicacions mitjançant la cessió de 
l’ús d’un espai en el immoble situat a 
l’edifici de la bàscula municipal situat al 
carrer Travessia de les Escoles s/n i que 
està facultat per cedir l’esmentat ús de 
conformitat amb els articles 53.2 i 57.2 
del Decret 336/1988, de 17 de octubre, 
en virtut del qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni de los ens locals. 

 

III.- Que ADAMO està interessat en poder 
utilitzar l’espai en el immoble citat en el 
Expositiu II, que declara conèixer i estima 
adequat per la finalitat del present 
Conveni, és a dir, per ubicar uns equips 
de telecomunicacions amb destí de 
capçalera de xarxa que permetin proveir 
el servei de fibra òptica a les llars i 
empreses de la població de Vinaixa. 

IV.- Que d’acord amb tot això exposat, 
ambdues parts han arribat a un acord que 
formalitzen mitjançant el present Conveni 
i el porten a efecte amb subjecció a les 
següents 

 

CLÀUSULES 

 

PRIMERA. - OBJECTE DEL CONVENI. 

1.1. Per mitjà d’aquest Conveni, 
l’AJUNTAMENT cedeix temporalment a 
ADAMO, qui accepta pel mateix títol, l’ús 
de l’espai esmentat en el Expositiu II (en 
endavant, l”Espai”) habilitat per a 
instal·lar, muntar, explotar, mantenir, 
conservar, reparar i modificar, per sí 
mateix o per un tercer, una capçalera de 
xarxa de fibra òptica amb tots els seus 
elements i components (en endavant, 
“Equips de telecomunicacions”). 
 
En particular, els Equips de 
telecomunicacions que ADAMO instal·larà 
en l’Espai seran: 

- Cable de fibra òptica. 
- Línia d'alimentació elèctrica des 

del quadre general de distribució 
de l'edifici per a una potència de 
500 W. 

- Armari rack de 19 'i de 42U 
d'alçada, de mesura exterior de 
800x800x2000cm (amplada x 
profunditat x alçada) a la qual 
instal·larà l'equipament de xarxa 
i un sistema d'alimentació 
ininterrompuda. 
 

1.2. L’AJUNTAMENT reconeix 
expressament que totes les estructures, 
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materials i Equips de telecomunicacions 
que ADAMO col·loqui o s'instal·li a l’Espai 
són propietat d’ADAMO, el qual podrà 
retirar-los en qualsevol moment, ja sigui 
durant la durada del Conveni o durant les 
pròrrogues si n'hi ha o l'acabament de la 
mateixa. 
 

 

SEGONA. – DURACIÓ. 

2.1. El present Conveni estarà vigent 
durant tot el temps en què el ADAMO 
disposi de l'habilitació administrativa 
corresponent per a la prestació de serveis 
de telecomunicacions i / o de difusió i 
mentre no faci un mal ús contraproduent 
a la població de Vinaixa o al seu 
Ajuntament. 
 
2.2. Un cop finalitzat el Conveni, sigui 
quina sigui la causa, ADAMO es 
compromet a reposar l’Espai a la seva 
situació original, llevat del desgast 
ocasionat per l'ús normal del mateix, amb 
un termini màxim per a la retirada dels 
Equips de telecomunicacions de quatre (4) 
mesos des de la data de terminació. 
 
 
TERCERA. – CONTRAPRESTACIÓ. 
3.1. ADAMO dotarà a l'AJUNTAMENT per 
la cessió de l'ús de l'Espai una connexió 
Adamo FAST (1000/300) al Centre Cívic 
de la Ctra de Tarragona, núm.3, sempre 
que aquest sigui raonablement proper a la 
xarxa de distribució. Aquesta 
contraprestació inclouen les despeses de 
subministrament d'electricitat necessaris 
per al correcte funcionament dels Equips 
de telecomunicacions. 

 
3.2. La meritació de la contraprestació 
pactada començarà el dia en què 
conclogui la instal·lació dels Equips de 
telecomunicacions. ADAMO comunicarà a 
l'AJUNTAMENT, la data prevista per a 
l'inici de la instal·lació dels Equips de 
telecomunicacions i el moment en què 
hagi quedat conclosa la mateixa. 
 
 
QUARTA. - ACCÉS I ÚS DE L’ESPAI. 

4.1. L'accés a l'Espai on estaran instal·lats 
els Equips de telecomunicacions 
d’ADAMO, estarà accessible, durant tota la 
vigència del Conveni, les 24 hores dels 7 
dies de la setmana per als tècnics 
d’ADAMO (o per aquelles persones que 
ADAMO designi), previ avís en els correus 
electrònic administracio@vinaixa.cat, 
secretaria@vinaixa.cat. En cap cas serà 
necessària l’autorització expressa.  

 
4.2. L’AJUNTAMENT facilitarà a ADAMO 
una còpia de les claus necessàries per a 
l'accés als Equips de telecomunicacions 
que es troben a l'Espai i així facilitar als 
ADAMO qualsevol intervenció urgent i 
minimitzar el temps d'afecció als veïns 
que disposin dels seus serveis. 
 
4.3. L’AJUNTAMENT està obligat a 
realitzar totes les reparacions que siguin 
necessàries per conservar l'Espai a les 
condicions adequades per a servir a l'ús 
convingut, excepte quan el deteriorament 
la reparació es tracti sigui imputable a 
ADAMO. 
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CINQUENA. - GARANTIES I 

MANIFESTACIONS. 

5.1. Tots els treballs d'instal·lació i 
desinstal·lació que es realitzin per ADAMO 
es duran a terme respectant totes les 
normes d'obligat compliment sobre Medi 
Ambient, i la normativa general vigent 
sobre Seguretat i Salut en el Treball, 
Prevenció de Riscos Laborals i la resta de 
normativa sectorial de desenvolupament. 
 

5.2.  Els costos, despeses o tributs de tota 
índole derivats de la instal·lació, 
manteniment, conservació, explotació i 
desinstal·lació dels Equips de 
telecomunicacions seran per compte 
d'ADAMO. 
 
5.3. Així mateix, ADAMO garanteix que 
disposa d'una pòlissa d'assegurança i de 
responsabilitat civil per fer front qualsevol 
indemnització que hagués d'afrontar com 
a conseqüència de l'incorrecte o irregular 
funcionament dels Equips de 
telecomunicacions. 
 

 

SISENA. – RESPONSABILITATS. 

6.1. ADAMO serà responsable dels danys 
ocasionats a l’AJUNTAMENT o a tercers, 
derivats directament de la instal·lació dels 
Equips de telecomunicacions i del 
desenvolupament de la seva activitat a 
l’Espai.  
 
ADAMO s’obliga a tenir contractada, 
durant tot el temps de vigència del 
Conveni, una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil, amb una entitat 
asseguradora de reconeguda solvència, 

que garantís suficientment els riscos 
abans esmentats. 
 
6.2. Per la seva banda, l'AJUNTAMENT 
serà responsable dels danys que per la 
seva causa es produeixin als Equips de 
telecomunicacions d’ADAMO, fent-se 
càrrec del cost de reparació dels 
mateixos. Igualment, haurà d'indemnitzar 
ADAMO pels danys i perjudicis que es 
produeixin, si s'escau. 
 
A aquests efectes, l'AJUNTAMENT s'obliga 
a tenir contractada, durant el temps de 
vigència del Conveni, una pòlissa 
d'assegurança de responsabilitat civil, 
amb entitat asseguradora de reconeguda 
solvència, que garanteix suficientment els 
riscos d'incendi, robatori i responsabilitat 
civil davant d’ADAMO o qualsevol tercer. 
 
SETENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ. 

Són causes de resolució d'aquest Conveni: 

i. El transcurs del temps del 
termini de vigència pactat. 

ii. L'acord unànime de les parts. 
iii. L'incompliment de les 

obligacions i els compromisos 
assumits per cada part. En 
aquest cas, amb caràcter previ a 
la resolució, la part afectada per 
l'incompliment de l'altra haurà 
de notificar per escrit a la part 
incomplidora l'obligació 
incomplerta perquè en el termini 
de quinze (15) dies pugui 
esmenar l'incompliment. Si la 
part incomplidora persisteix en el 
seu incompliment més enllà dels 
quinze (15) dies, la part 
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complidora podrà resoldre 
immediatament el Conveni, sens 
perjudici de poder sol·licitar la 
corresponent indemnització de 
danys i perjudicis. 

iv. El destí de l'Espai a una finalitat 
no establerta en aquest Conveni. 

v. Que ADAMO perdi la seva 
condició com a operador de 
comunicacions electròniques. 

vi. Per decisió judicial declaratòria 
de la nul·litat del Conveni. 

vii. En el cas que l'Espai perdi la 
idoneïtat per al correcte 
funcionament dels Equips de 
telecomunicacions o de la xarxa 
de ADAMO i/o perdi la idoneïtat 
per a l'òptim desenvolupament 
de l'activitat econòmica 
d’ADAMO. 

viii. Per raons d'interès general 
degudament acreditades i amb 
un preavís mínim de quatre (4) 
mesos. 

 

 

VUITENA. CESSIÓ. 

8.1. Les parts no podran cedir a un tercer 
la seva posició en el present Conveni 
sense el consentiment per escrit de l'altra 
part. 
 
8.2. No es considerarà tercer respecte de 
ADAMO, qualsevol altra empresa del grup 
de què ADAMO pugui formar part. 
 

 

NOVENA. PROTECCIÓ DE DADES 

PERSONALS  

9.1. Ambdues parts es comprometen 
estrictament a complir amb la legislació 
aplicable, incloent el Reglament general 
europeu de protecció de dades (RGPD) 
2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d’aquestes dades, així 
com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD) i la seva normativa 
complementaria, així com aquella 
posterior que pogués substituir-les que 
sigui d’aplicació en aquesta matèria en 
relació a les dades tractades en el curs de 
l’execució del present Conveni. 
 
9.2. ADAMO i l’AJUNTAMENT manifesten 
la veracitat i exactitud de les dades 
personals aportades per mitjà del present 
Conveni, sent responsables de la 
sol·licitud del corresponent consentiment 
en cas que es tracti de dades personals 
que pertanyin a tercers. 
 
9.3. La finalitat de la recollida i tractament 
de les dades de contacte és la gestió i 
manteniment de les relacions comercials 
i/o professionals establides entre les Parts 
i contingudes en el present Conveni, sent 
la base legitimadora del tractament 
l’execució del Conveni i l’interès legítim de 
les Parts. 
 
9.4. Les Parts es comprometen a prendre 
las mesures necessàries, tant respecte als 
seus empleats com a tercers que 
poguessin tenir alguna relació amb el 
present Conveni, para assegurar el 
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compliment d’allò que les Parts han pactat 
en aquesta clàusula i respondran una 
front l’altra pels danys i perjudicis que 
puguin derivar-se de l’incompliment 
d’aquesta obligació. 
 
9.5. Les dades personals proporcionades 
es conservaran tot el temps que es 
mantingui vigent el Conveni entre les 
Parts i, posteriorment, durant el termini 
que en cada moment exigeixi la normativa 
vigent, així com mentre duri el termini de 
reclamació de qualsevol responsabilitat. 
 
9.6. Les dades personals no seran 
comunicades ni cedides a tercers, llevat 
en el seu cas a Hisenda Pública per al 
compliment de les obligacions 
contingudes a la normativa tributària o 
altres normes aplicables. 
 
9.7. Ambdues Parts es donen per 
informades de la possibilitat d’exercir els 
seus drets d’accés, rectificació, oposició, 
supressió, limitació del tractament i 
portabilitat respecte de les seves dades 
personals, podent exercir aquests drets 
respecte d’ADAMO a través de la seva 
figura del Delegat de Protecció de Dades 
(DPD/DPO) (dpo@adamo.es) i respecte a 
l’ Ajuntament de Vinaixa 
(secretaria@vinaixa.cat). 
 
9.8. En aquells supòsits en que qualsevol 
de les Parts requereixi accedir a les dades 
personals emmagatzemades en fitxers 
sota el control i responsabilitat de l’altra 
Part per al desenvolupament de les seves 
obligacions contractuals, s’estableix que 
aquesta únicament tractarà les dades 
conforme a les instruccions de la Part que 

emeti dites dades, no les aplicarà o 
utilitzarà amb una finalitat diferent a la 
pactada entre les Parts ni les comunicarà 
a terceres persones. 
 

 

DESENA.-DOMICILI A EFECTES DE 

NOTIFICACIONS. 

Als efectes de les notificacions que trobin 
la seva causa en el present Conveni, les 
parts assenyalen com a domicili el que 
estableix encapçalament d'aquest 
Conveni. 
 

 

ONZENA. – DESPESES. 

Seran per compte i càrrec de 
l'AJUNTAMENT les despeses ordinàries i 
extraordinàries de l'immoble on es trobi 
l'Espai i les despeses de reparació, 
manteniment i conservació d'aquest i les 
seves instal·lacions en l'estat adequat per 
a l'allotjament dels Equips de 
telecomunicacions de ADAMO. 
 

 

DOTZENA.- JURISDICCIÓ. 

La naturalesa jurídica de present Conveni 
és administrativa i per tant correspondrà a 
la jurisdicció contenciosa administrativa la 
resolució de les divergències i 
interpretacions que puguin sorgir. 
 

I, en prova de conformitat, ambdues parts 
firmen el present conveni per duplicat i a 
un sol efecte en el lloc i data que figura a 
l’encapçalament.”  
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Vist el conveni de col·laboració i cessió, el 
Ple amb el vot favorable dels set membres 
que legalment el componen acorden: 
1.-Trobar conforme el text del conveni. 
2.-Facultar a l’Alcalde per la signatura del 
mateix. 
 
 
7-APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS 
DE L’OBRA ARRANJAMENT DE ZONES 
I SERVEIS MALMESOS PER LA 
RIUADA DEL 22 D’OCTUBRE DE 
2019: CAMÍ TRILLA I PLAÇA DELS 
ARBRES.  

Es dona compte al Ple de la certificació 
d’obra presentada pel tècnic Sr. Xavier 
Zaragoza Montpel i conformada per  
Carles Ortíz Raset en representació 
d’Artífex Infraestructuras,SL, empresa 
adjudicatària. 

Quarta. Obra: Arranjament de zones i 
serveis malmesos per la riuada del 22 
d’octubre de 2019:camí Trilla i plaça dels 
Arbres.  

Pressupost inicial: 619.971,48 euros. 

Pressupost adjudicació……… 504.337,68 € 

Import executat ..........  268.880,13 euros 

Import certificació núm. 4 ....105.512,49 €  

Pendent executar…………129.945,06 euros 

Cinquena. Obra: Arranjament de zones i 
serveis malmesos per la riuada del 22 
d’octubre de 2019:camí Trilla i plaça dels 
Arbres.  

Pressupost adjudicació……… 504.337,68 € 

Import executat ..........  374.392,62 euros 

Import certificació núm. 5 ....109.715,35 € 

Pendent executar…….....  20.229,71 euros 

Vistes les anteriors certificacions. 

Vist l’informe d’Intervenció dels Fons 
Municipal, el Ple amb el vot favorable dels 
set membres que legalment el componen 
acorda aprovar les certificacions 
esmentades. 

 

8-APROVACIÓ DEL PLEC DE 
CLÀUSULES PER LA  LICITACIÓ DE 
L’ACTUACIÓ ARRANJAMENT DELS 
ACCESSOS DES DE LA N240, FASE 2. 
I LICITACIÓ. 

Es dona compte al Ple del Decret 
d’Alcaldia 6/2021, d’11 de febrer en que 
es resol l’inici de l’expedient de 
contractació. 

Es dona compte de l’acta de replanteig del 
projecte d’obres Arranjament dels 
accessos al municipi des de la N240, fase 
2 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. 
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El Ple Corporatiu amb el vot favorable dels 
set membres que legalment el componen 
acorda: 
 

Primer- Aprovar l’expedient de 
contractació de l’obra Arranjament dels 
accessos al municipi des de la N240, fase 
2 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 
annex, que ha de regir la  contractació de 
l'obra Arranjament dels accessos al 
municipi des de la N240, fase 2 per un 
import de 90.559,08 euros més 19.017,41 
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. 

 

9-APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL 
SANEJAMENT DE LA CTRA DE LLEIDA 
AFECTAT PER LA RIUADA DEL 22 
D’OCTUBRE DE 2019. 

Es dona compte als membres del Ple del 
projecte d’obres d’Arranjament del 
sanejament de la ctra de Lleida afectat 
per la riuada de 22 d’octubre de 2019,  
redactat per l’arquitecte Sr. Xavier 
Zaragoza Montpel. El pressupost 
d’execució ascendeix a 47.456,87 euros. 
Es dona compte que amb el projectat hi 
ha els clots entre cal Tardà i Correus i 
arranjament del col·lector. Que en una 
segona inspecció es detecta un menor 
dany en les reparacions de les esquerdes. 
D’acord amb l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, el Ple 
Corporatiu, amb el vot favorable dels set 
membres que legalment el componen 
acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte 
d’obres esmentat. 
Segon.- Sotmetre a informació pública 
l’expedient i memòria valorada pel termini 
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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-MODIFICACIÓ DELS TERMINIS 
DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
PER L’OBRA D’ARRANJAMENT DELS 
ACCESSOS DES DE LA N240. 

En acord de Ple de 20 de maig de 2020 es 
va acordar, a grans trets, la imposició de 
contribucions com a conseqüència de 
l’execució de l’obra Arranjament dels 
accessos al municipi des de la N-240, es 
feia un càlcul dels imports de les 
contribucions especials i s’establien uns 
terminis per la seva recaptació. 

En acord plenari del dia 22 de juliol de 
2020 s’establien els terminis de 
pagament, en concret : desembre de 
2020: 20% de la quota, març de 2021: 
20% de la quota, juny de 2021: 20% de 
la quota i novembre de 2021:40% de la 
quota. 

A dia d’avui no s’ha exigit cap pagament i 
es proposa modificar aquells terminis i 
exigir el 70% de la quota el març i el 30% 
restant el setembre de 2021. 

Amb l’anterior sistema a 31 de març el 
contribuent ja hauria contribuït amb el 
40% de la quota. Ara encara que en un 
sol termini es recaptarà el 70% de la 
quota l’import absolut a satisfer serà 
inferior doncs l’import per contribucions 

especials s’ha disminuït gràcies a noves 
subvencions obtingudes per l’actuació. Els 
nous terminis i percentatges no són per 
aquest motiu més gravosos que els 
anteriors i els afectats amb reunió que 
s’ha mantingut han mostrat estar-hi 
d’acord. 

El Ple amb el vot favorable dels set 
membres que legalment el componen 
acorda aprovar els nous terminis. 

     

11-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER 
INVERSIONS. 

En el Pressupost de 2021 aprovat en 
sessió del dia 18 de novembre de 2020 es 
va aprovar partida pressupostària per les 
obres d’Arranjament dels accessos a la 
N240, fase 2 per un import de 36.525,50 
euros. 

La manca de subvencions i de recursos 
propis no permetien major consignació 
tributària malgrat que el cost de l’actuació 
ascendia a 109.576,49 euros més 
12.182,45 euros d’honoraris tècnics per la 
seva realització. La previsió pressupostària 
sols  hauria permès realitzar l’obra 
parcialment. 

Atenent que finalment l’actuació percebrà 
subvencions del PUOSC de 2020 i que 
s’han aconseguit subvencions del Pla de 
Salut també de la Diputació de Lleida, 
l’actuació serà realitzable en la seva 
totalitat. 

Vist que l’actuació no té consignació 
pressupostària suficient, obliga a tramitar 
l’expedient de crèdit extraordinari amb 
subjecció a les disposicions vigents, que 
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s’ha de finançar d’acord amb alguna de 
les possibilitats previstes a l’article 177.4 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

Vist l’expedient de modificació de crèdits 
confeccionat. 

D’acord amb l’article 177 del Text refós de 
la Llei de les Hisendes Locals,  i el RD 
500/1990, de 20 d’abril, el Ple Corporatiu 
amb el vot favorable dels set membres 
que legalment componen el plenari, 
acorda: 

Primer-. Aprovar inicialment  l’expedient 
1/2021 de modificació de crèdits del 
pressupost ordinari vigent mitjançant 
transferències de crèdit. 

Segon-. Exposar el present acord al BOP 
pel termini reglamentari de quinze dies i 
en cas de no presentar-se reclamacions o 
al·legacions, s’entendrà aprovat 
definitivament, sense necessitat de nou 
acord. 
 
 
11bis-MOCIÓ DE SUPORT A PABLO 
HASÉL 

El clima de regressió democràtica a l’Estat 
Espanyol ha quedat novament palès en la 
detenció el dia 16 de febrer de 2021 del 
cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat 
d’apologia del terrorisme i de calúmnies i 
injúries a la Corona i a les institucions de 
l'Estat arran de la lletra d’una cançó i de 
62 missatges a la xarxa social twitter 
entre 2014 i 2016.Hasél, condemnat per 
l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó 
per haver fet sentir la seva veu i la seva 

opinió, un Dret que hauria de ser 
respectat en tota democràcia consolidada. 
Ens ha quedat novament clar que aquest 
no és el cas de l’Estat Espanyol, un Estat 
que s’ha posat en el punt de mira 
d’organitzacions internacionals per la 
limitació que està posant de forma 
aberrant a la Llibertat d’expressió i per la 
gestió autoritària amb pèrdua de drets 
fonamentals. La llibertat d’expressió i 
d’opinió és un dret fonamental de tot 
individu i està recollit a l’article 19è de la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals 
parcials, subjectius i obsolets, s’han 
esplaiat en els darrers anys a defensar i 
protegir els qui fan apologia del feixisme i 
del franquisme mentre, per altra banda, 
es distorsionen fets i accions que 
qüestionen aquests moviments 
antidemocràtics i que representen una 
crítica i una valoració emmarcada en la 
llibertat d’expressió. 

Per tot això, el Ple per unanimitat, aprova 
els següents ACORDS: 

1-Denunciar un cop més les sentències 
polítiques dels tribunals espanyols que 
posen en entredit les garanties de tot el 
sistema judicial i la separació de poders 
que ha de ser un dels pilars de tota 
democràcia. 

2-Reiterar el compromís del món local 
català amb la llibertat d’opinió i 
d’expressió i en la defensa dels drets 
fonamentals de tota la ciutadania. 

3-Condemnar la pena imposada al cantant 
Pablo Hasél per l’expressió del seu 
pensament a través de les seves cançons i 
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les seves piulades i fer-li arribar tot el 
nostre suport. 

4-Promoure una modificació del Codi 
Penal on es despenalitzin aquest tipus de 
delictes i on es protegeixi la llibertat 
d’expressió en lloc de sancionar-la. 

5-Comunicar aquest acord al Govern 
espanyol, al Congrés i a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 

 

12-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D’AGRICULTURA. 

S’informa que s’han netejat branques de 
pins caigudes per les nevades. 
S’informa que s’ha parlat amb l’ACA per a 
que un tècnic vingui a mirar els 
desperfectes de la partida Fons Major que 
en el seu dia no es va poder mirar per 
fang sobre al terreny i també que es miri 
el forat que hi ha a la partida Puntarró. 
S’intentarà que sigui la concessionària 
d’autopistes o l’ACA qui l’omplen aquest 
forat i les altres finques perjudicades per 
l’aigua. 
Pel vedat ha hagut uns ingressos entorn 
els 18.000 euros i despeses de 7.099 
euros. Amb els ingressos es farà parxejats 
en regs asfàltics i la neteja de vorals als 
camins municipals. 
Al retirar la neu del camí dels Plans la 
motoanivelladora va escopir pedres a les 
finques veïnes del camí i ja s’ha procedit a 
retirar aquestes pedres.  
 
13-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES. 

El regidor informa que en breu es 
començarà pintat de carretera i 
substitució de tanca. 
També informa d’una possible plaga de 
rates a la zona de l’estació. Hi ha previst 
de fer una inspecció per detectar origen i 
possibles actuacions a fer. 
D’altra les inspeccions de les aigües de 
consum per Sanitat han detectat tres 
disconformitats lleus que s’arreglaran. 
També s’ha fet un seguiment del 
manantial i s’ha vist que proporciona 
entre 70-80 m3/dia d’aigua el que suposa 
bona part de les necessitats diàries. 
També es dona compte de les bretolades 
fetes al mobiliari i béns públics a diferents 
indrets del poble.  
 
 
14-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 

Informa que per Carnaval 2021 s’ha 
organitzat per la Comissió de festes i 
l’Ajuntament un concurs de decoració de 
façanes i un concurs de disfresses. Els dos 
concursos opten dos categories de 
premis: premi a l’originalitat i premi a la 
sostenibilitat. Els premis consistiran en 
quatre vals de 50 euros per fer compres 
en establiments de Vinaixa. 
En proper ple es donarà compte de la 
participació. 
 
15-INFORMES D'ALCALDIA. 

S’informa que: 
 
-No s’han demanat subvencions en aquest 
període.  



18  
 

-No ens han atorgat cap subvenció en 
aquest període. 

-S’ha iniciat converses amb l’Arquebisbat i 
uns arquitectes habituals en restauració 
de patrimoni eclesiàstic per tal de 
determinar quina és l’actuació a fer i 
redactar un projecte bàsic. L’objectiu és 
repetir en el futur la fórmula de Cal Panxa 
en quan a finançament, és a dir, 
Diputació, Generalitat i Estat. 

-S’ha comprat uns ordinadors pel col·legi, 
una col·lecció de llibres i es posaran 
properament unes cortines. 

-S’està fent molta feina en solucionar 
construccions urbanes i en rústic 
abandonades o fora d’ús, per poder 
dignificar i netejar la zona municipal o el 
terme. Properament en donarem compte. 

-S’ha realitzat una reunió amb el 
Departament d’Agricultura per analitzar 
l’ordenança i l’estudi de zonificació del 
terreny rústic a Vinaixa, on des del 
Departament van concloure que segueix 
les línies del mateix i per tant no hi ha cap 
incompatibilitat entre organismes i donant 
per vàlides les bases del mateix i les 
conclusions. 

-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.  

-S’ha solucionat el problema del 
subministrament elèctric al Casal 
Vinaixenc. Recordareu els problemes de 
potència contractada i que, malgrat la 
reforma i la legalització de la instal·lació 
elèctrica, s’ha hagut d’augmentar la 
potència autoritzada ja que està ja 
legalitzat, i anul·lar un dels dos 
subministres que hi havia i que no 
enteníem perquè se’n pagaven dos. 

-En breu, en el marc del Duprocim, es 
redactarà el pla contra incendis forestals 
que es d’obligat compliment pel terme 
municipal de Vinaixa. 

 
16-PRECS I PREGUNTES. 

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 756 a 774. 
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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. 


