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AJUNTAMENT  de VINAIXA 
 
Acta de la sessió ordinària  
Acta  6/2021 
 
Dia: 19 de maig de 2021 
Hora de començament: 20 hores        Hora d'acabament: 21:10hores 
 
Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament de Vinaixa 
 
Hi assisteixen: 
-Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde  
-Felip Carré Carré, Primer Tinent d’Alcalde 
-Alain Anglès Pérez, Segon Tinent d’Alcalde 
-Jordi Sarlé Gallart, regidor 
-Jordi Riera Carré, regidor 
-Jordi Vilalta Serra, regidor 
 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
La regidora Jèssica Poch Martínez 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 memòries valorades: Arranjament i legalització de la instal·lació 
elèctrica i escomeses elèctriques de la zona esportiva, Canvi de lluminàries led 
a les piscines municipals, Canvi de llumeneres a la zona d’eixample i 
Instal·lació de xarxa wifi pública municipal a tot el municipi de Vinaixa.  
6-Aprovació del plec de clàusules per la  licitació de l’actuació Restauració de la 
presa del pantà de Vinaixa i canonada d’abastament i  l’actuació Projecte 
constructiu d’una nova ETAP al municipi de Vinaixa. 
7-Adhesió al contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 
2019.03).  



- 818 - 

 

8-Conveni d’encàrrec de gestió de serveis d’assistència tècnica informàtica i 
contracte d’encarregat de tractament de dades personals entre la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament de Vinaixa. 
9-Adjudicació 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. 
10-Proposta d’acord de l’Ajuntament de Vinaixa d’adhesió a l’acord marc de 
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01) 
11-Conveni Rescat. 
12-Aprovació Pla tresoreria per 2021. 
13-Aprovació de projectes constructius. 
13 bis-Pròrroga de l’exempció sobre les llicències d’obres dels horts (murs, 
pous i altres malmesos per la riuada). 
13 ter-Modificació puntual de les normes subsidiàries per protegir l’entorn 
natural i paisatgístic de Vinaixa. (Exp.9/2020) 
14-Informes de la Regidoria d'Agricultura.    
15-Informes de la Regidoria d'Obres  
16-Informes de la Regidoria de Festes i Educació. 
17-Informes d'Alcaldia 
18-Precs i preguntes 
 
 L’Alcalde proposa també incloure en l’ordre del dia el debat i acceptació, si 
s’escau, de prorrogar l’exempció fiscal sobres les peticions d’obra per refer 
murs, pous i altres malmesos per la riuada.  Amb el vot favorable del sis 
membres presents dels set que legalment componen el Ple s’acorda incloure i 
tractar aquest punt a l’ordre del dia com a 13 bis. 
 

L’Alcalde proposa també incloure en l’ordre del dia el debat i acceptació, si 
s’escau, de prorrogar la suspensió de tramitacions urbanístiques i atorgament  
de llicències en sòl no urbanitzable acordada en ple del dia 19 de febrer de 
2021.  Amb el vot favorable dels sis membres presents dels set que legalment 
componen el Ple s’acorda incloure i tractar aquest punt a l’ordre del dia com a 
13 ter. 
 

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 21 d’abril de 2021 
l'esborrany de la qual els ha estat tramesa juntament amb la convocatòria de la 
present sessió. L’acta es aprovada amb el vot favorable dels cinc membres 
presents que va assistir en aquella sessió. 
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2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 
1-Llicència 22/2021 a favor de la SCCL del Camp de Vinaixa per la retirada de 
la teulada de fibrociment i col·locació de nova coberta de plaques d’acer 
galvanitzat i lacat imitació teula, tipus panell Sandwich de 40 mm. a la Plaça 
dels Arbres,3. 
 
3-RESOLUCIONS I DECRETS D’ALCALDIA. 
1-Decret d’Alcaldia 16/2021, de 28 d’abril 
Vist que segons ens informa el Departament d’Educació s’ha de procedir al concurs de mèrits 
per seleccionar la direcció de l’escola Sant Bonifaci de Vinaixa. 
Vist que cal designar un representant de l’Ajuntament a la comissió de selecció. 
Vist que la regidora Sra. Jèssica Poch Martínez ostenta la representació de  
de l’Ajuntament de Vinaixa en el Consell Escolar de la ZER Riu Set i al Consell Escolar de 
l’escola municipal Sant Bonifaci, 
Vist l’article 53.1 i article 55  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 
Decreto: 
Únic.- Designar a la regidora Sra. Jèssica Poch Martínez, DNI 47***, representant d’aquest 
Ajuntament a la comissió de selecció esmentada. 

 
2-Decret d’Alcaldia 17/2021, de 29 d’abril 
Per Decret d’Alcaldia 15/2021, d’1 d’abril s’aprova el Plec de Clàusules que havien de regir 
l’adjudicació del manteniment de la zona poliesportiva, piscines municipals i bar per a la 
temporada 2021.  
Vista la proposta de la Mesa de Contractació, del dia 27 d’abril de 2021, per a l’adjudicació dels 
serveis del manteniment de la zona poliesportiva, piscines municipals i bar per a la temporada 
2021,  
Decreto 
Primer.- Adjudicar el contracte serveis del manteniment dels vestidors de la zona poliesportiva i 
de les piscines municipals, així com de l’explotació del bar, temporada 2021 a PBA, DNI 78***, 
ICS, NIE X93*** i IH, NIE X84***. 
Segon.- Exigir l’establiment de la garantia de 750 euros.  
Tercer.- Requerir la declaració responsable d’acceptació íntegra de les condicions del present 
Plec de clàusules. 
Quart.- Que per secretaria es redacti per a la seva signatura del corresponent contracte i, 
finalment, donar compte al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri. 
 
3-Decret d’Alcaldia 18/2021, d’11 de maig. 
Confeccionats per secretaria els padrons fiscals relatius al segon trimestre de la taxa de 
subministrament d’aigua, tercer trimestre de la taxa de clavegueram i taxa anual de 
manteniment del cementiri, tots de l’exercici 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-Decret d’Alcaldia 19/2021, d’11 de maig. 
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Formulada providència col·lectiva de constrenyiment contra els deutors de la taxa 
d’escombraries de l’exercici 2019 i es presenta a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació 
de Tributs Locals de la Diputació de Lleida el plec de càrrecs per a tramitar per la via executiva.   
En l’esmentada relació de deutors hi consta la Sra. FSA, amb el número de DNI 43***, deutora 
per la taxa d’escombraries del primer semestre de l’immoble del carrer ********* 
Requerida la Sra FSA per l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, aporta a l’Ajuntament rebut 
bancari del pagament de la taxa requerida. 
Consultat el padró de contribuents per escombraries i vista la documentació del pagament i 
requeriment es constata un error per secretaria 
Per tot això, Resolc 
1.- Anul·lar el deute(rebut 1926000305) de la taxa d’escombraries, primer semestre de 2019, 
exigit a la titular del DNI 43***. 
2.- Declarar que la inclusió de FSA en la llista de deutors per la taxa d’escombraries ha estat 
improcedent.  
3.-Sol·licitar a l’OAGRTL aturi la via executiva  contra  FSA, DNI 43***, pel rebut d’escombraries 
esmentat. 
 
5-Decret d’Alcaldia 20/2021, de 18 de maig 
Vist l’expedient de contractació de l’obra Projecte de arranjament del sanejament de la Ctra de 
Lleida. 
Vista la documentació administrativa i les propostes econòmiques presentades per les 
empreses.  
Atès els imports econòmics següents: 
-Contractes Valles 2000  48.643,28€ 
-Artifex Infraestructuras S.L import 47.219,57 € 
-Obres i Serveis Waman, S. L. Import 47.456,87€ 
En virtut de l’article 53 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i la D.A. 
1a de la Llei de contractes del sector públic, 
DECRETO 
1.- Adjudicar a l’empresa Artifex Infraestructuras S.L. B65675365 la contractació de l’obra 
Projecte de arranjament del sanejament de la Ctra de Lleida. 
2.-L’adjudicació s’estableix amb el preu de 39.024,44 euros més 8.195,13 euros d’IVA (total 
47.219,57 euros) que inclou execució. 
3-L’adjudicatari respondrà de les obres realitzades en els termes previstos a la al projecte per 
un termini de 24 mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció. 
4.-En el termini de 5 dies hàbils  posteriors a la notificació de l’adjudicació es formalitzarà el 
contracte  mitjançant signatura d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació. En el 
mateix termini es formalitzarà la garantia del 5% del preu d’adjudicació sense IVA, en concret 
1.951,22 euros. 
En cas que dita empresa, per causa imputada a ella, no complís en els terminis normatius 
alguna condició o requeriment necessari, decauria el seu dret a contractar, es penalitzarà 
conforme a l’article 153.4 de la LCSP i l’empresa proposada per a l’adjudicació serà la següent 
millor classificada. 
6.-Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació. 
 
6-Decret d’Alcaldia 21/2021, de 19 de maig 
Atenent que al municipi de Vinaixa s’ha detectat una incidència especialment rellevant de 
contagis per Covid-19 en els darrers dies. 
Aquesta incidència ha obligat a tancat les escoles per part del Departament d’Enseyament. 
En reunió mantinguda amb responsables del Departament de Sanitat de la regió Sanitària de 
Lleida comuniquen a aquest Ajuntament la possibilitat que la soca que afecta al municipi de 
Vinaixa sigui la coneguda com a britànica, especialment contagiosa. 
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Per tot això, les autoritats sanitàries han recomanat el cessament de les activitats col·lectives 
en el municipi. 
Atès l’article 53.1 i) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
Decreto: 
Primer.- Establir el tancament de tots els locals i equipaments de titularitat municipal: bar, bar 
piscines, local social, biblioteca, casal de la gent gran, llar d’infants i qualsevol altre local o 
equipament de titularitat municipal, s’hi realitzin activitats pròpies d’aquests locals o d’altres 
promogudes per associacions o entitats municipals.  
Segon.- El tancament serà efectiu des de demà i es perllongarà mentre les autoritats sanitàries 
ho recomanin. 
Tercer.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que es celebri i publicar el present per a 
general coneixement. 
 

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 220 fins la 279. 
 
5-APROVACIÓ DE MEMÒRIES VALORADES: ARRANJAMENT I 
LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ESCOMESES 
ELÈCTRIQUES DE LA ZONA ESPORTIVA, CANVI DE LLUMINÀRIES LED A 
LES PISCINES MUNICIPALS, CANVI DE LLUMENERES A LA ZONA 
D’EIXAMPLE I INSTAL·LACIÓ DE XARXA WIFI PÚBLICA MUNICIPAL A 
TOT EL MUNICIPI DE VINAIXA.  

Es dona compte als membres del Ple de les següents memòries tècniques 
valorades confeccionades per l’arquitecte municipal Sr. Xavier Zaragoza 
Montpel: 

-Arranjament i legalització de la instal·lació elèctrica i escomeses elèctriques de 
la zona esportiva, de pressupost 29.955,17 euros. 

-Canvi de lluminàries led a les piscines municipals, de pressupost 27.486,25 
euros.  

-Canvi de llumeneres a la zona d’eixample, de pressupost 27.240,40 euros. 

-Instal·lació de xarxa wifi pública municipal a tot el municipi de Vinaixa, de 
pressupost 23.431,65 euros. 

Per Alcaldia es fa una breu explicació sobre  les actuacions dels documents a  
aprovar. Comenta que s’aprofita el projecte de reforma de l’enllumenat públic 
confeccionat en anterior corporació pel canvi de la lluminària a leds. Degut a 
que s’ha reformulat una mica el projecte inicial i a que es fa ús de les empreses 
adjudicatàries de l’ACM per fer aquestes obres que ofereixen un preu més baix 
es podrà executar tot el projecte a un preu més baix i cobert en la seva majoria 
per subvencions. 
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Jordi Sarlé pregunta de quina actualitat del PUOSC són. Respon Alcalde que 
són del PUOSC 2020 llevat de l’obra del wifi que és de l’anualitat 2021.   

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 del set que 
legalment el componen, acorda: 
Primer.-Aprovar inicialment les memòries tècniques valorades esmentades. 
Segon.-Sotmetre a informació pública l’expedient i memòries valorades 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. 
 
6-APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER LA  LICITACIÓ DE 
L’ACTUACIÓ RESTAURACIÓ DE LA PRESA DEL PANTÀ DE VINAIXA I 
CANONADA D’ABASTAMENT I  L’ACTUACIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU 
D’UNA NOVA ETAP AL MUNICIPI DE VINAIXA. 
Es dona compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia de 13 de maig de 2021 en 
que es resol l’inici de l’expedient de contractació. 
Es dona compte de l’acta de replanteig dels projecte d’obres Restauració de la 
presa del pantà de Vinaixa i canonada d’abastament i  l’actuació Projecte 
constructiu d’una nova ETAP. 
L’Alcalde explica que cal iniciar l'expedient per a la contractació d'aquestes 
obres conjuntament doncs són obres que es complementen i segons 
l’enginyeria tècnica que va confeccionar els projectes seria bo la seva execució 
conjunta per una mateixa empresa.    
També s’explica que són obres amb moviment de terra i que es millor executar 
a l’estiu doncs en altres estacions així que plogui podria complicar la seva 
actuació.   
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 del set que 
legalment el componen, acorda: 
Primer- Aprovar l’expedient de contractació conjunt de l’obra Restauració de la 
presa del pantà de Vinaixa i canonada d’abastament i  l’actuació Projecte 
constructiu d’una nova ETAP. 
 
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. 
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-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 conjunta de les obres Restauració de la 
presa del pantà de Vinaixa i canonada d’abastament i  l’actuació Projecte 
constructiu d’una nova ETAP per un import conjunt de 328.040,29 euros més 
68.888,46 euros d’ IVA.(Total 396.928,75 euros). 
 
Quart- Aprovar la licitació del contracte pel procediment obert simplificat i 
sotmetre a informació pública la convocatòria de licitació de contractació de 
l’obra mitjançant anunci al perfil del contractant. 
 
Cinquè.-Nomenar responsable del contracte a Xavier Zaragoza Montpel, 
director facultatiu del contracte d’obres. 
 
Sisè- Facultar l'alcalde, o membre de la corporació en qui delegui, perquè dugui 
a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució 
d’aquest acords. 
 

7-ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).  
Antecedents.-  
1.- El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats 
per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats 
al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses 
seleccionades: 
 

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 

IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 

ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 

IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 
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HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat 

anterior a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini 

legalment establert per a la interposició de recurs especial en matèria de 

contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les 

empreses seleccionades, abans relacionades. 

3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest 

Consorci va adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre 

d’altres, aprovar l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules 

administratives particulars del procediment amb número de referència 

2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta 

electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. 

Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va 

adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el 

millor preu en les  subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules 

de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per 

tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà 

adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i 

l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.  

4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les 

empreses adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de 

subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat 

referenciat a l’apartat anterior.  

Fonaments de Dret.- 

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a 

de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la 

creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 

corresponents documents contractuals. 

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 

aprovats per Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de 
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subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2019.03). 

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 

Presidència núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de 

contactant de l’entitat que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 

Article 52 i ss. 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 resta de 

disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el 

règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles 

aplicables de Llei d’organització comarcal. 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 

dret assenyalats anteriorment, els membres del Ple amb el vot favorable dels 

sis membres presents dels set que legalment el componen ACORDA: 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Vinaixa al contracte 2019.03-D1 

de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a 

partir de l'1 de juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes 

més de 12 mesos cadascun.  

Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels 

punts de subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de Vinaixa, 

ordenats per lot, que s’inclouen al contracte: 

 

 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA 

ENERGIA SAU: 

ES0031405900277001NT0F 2,0A CALVARI 0, EDI EDIFICIO SNESCORXADOR 

ES0031405772117001WW0F 2,0A CR LLEIDA 31, BJO 

ES0031405929949001ME0F 2,0A 
NOU 0, EDI EDIFICIO SNAJUNTAMENT, 
CONSULTORI 

ES0031408107079001KR0F 2,0A PD VILAZOS 0, POL POLIGONO 90. MORAGUES 

ES0031405772117003WG0F 2,0A CR LLEIDA 31, 1,  

ES0031405922065001SP0F 2,0A PZ ARBRES 0, EDI EDIFICIO SN POZO-AGUA 

ES0031405881065001KS0F 20HDA CR ALBI 0, EDI EDIFICIO S/N E.P. 

ES0031405900830001CB0F 2,0A PZ ARBRES 0, EDIFICIO S/N OFICINAS 

ES0031405772014001PL0F 2,0A PD PUNTARRO 0, EDIFICIO S/N AGUAS 

ES0031405772237001KB0F 2,0A CR TARRAGONA 3,  

ES0031405772016001AH0F 2,0A CR ALBI 0, PAB PABELLON S/N  
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*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS 

 

LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 

SAU: 

CUPS Tarifa (*) Ubicació (Opcional)   

ES0031405772030001ZB0F 3,0A 
NOU 0, EDI EDIFICIO S/N E.T.1010, 
ENLLUM.PUBLI,    

ES0031408622205001RS0F 3,0A 
TR DE LES ESCOLES 0, GARAJE, GARAJ 
VN 001,    

ES0031408622206001EA0F 3,0A 
TR DE LES ESCOLES 0, PISCINA, MOTOR 
001,    

ES0031408017816001HR0F 3,0A 
EVENTUALES SC 0, RECINTO FERIAL 
CONT.TRIF., 1   

ES0031405772015001YF0F 3,0A 
CR ALBI 0, PAB PABELLON S/N ESPEC., 
CASAL   

 

*Incloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A 

 

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) 

que inclou totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades 

de transcripció.  

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades 

(document Word) que inclou les dades del titular, les dades de contacte del 

receptor de les factures elèctriques i les dades de pagament. 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment 

les publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions 

previstes en els plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 

de novembre de 2020. 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la 

clàusula 24 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment 

derivat (Exp.2019.03 D1). 

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són 

fixats per la regulació vigent.   

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import de 22.800 

euros que s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2021 i 2022, amb 

càrrec a les partides pressupostàries  núm. 165.221.00 i 920.221.00. 

Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energía, SAU, empresa adjudicatària 

de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes 

de publicitat que siguin preceptius. 

Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través 

d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta 
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d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius. 
 

8-CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA INFORMÀTICA I CONTRACTE D’ENCARREGAT DE 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA I L’AJUNTAMENT DE VINAIXA. 
Es dona compte als membres del Ple del Conveni d’encàrrec de gestió de 
serveis d’assistència tècnica informàtica i Contracte d’encarregat de tractament 
de dades personals entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Vinaixa. 
 
El primer fa referència als serveis d’assistència tècnica informàtica que presta 
la Diputació als ajuntaments, que actualment són: 
-comptabilitat 
-gestió i recaptació de tributs en voluntària 
-gestor d’expedients i documents electrònics 
-gestor de continguts web 
-gestió del Padró municipal d’habitants  

-Plataforma digital Col·laborativa 
-sistema d’informació geogràfica(SIG) 
-suport als usuaris. 
 
El segon atenent que la els serveis d’assistència fan tractament de dades 
personals protegides per disposicions comunitàries i per la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, normes que exigeixen que la relació entre el responsable i 
l'encarregat s'ha de formalitzar per escrit, per permetre acreditar la seva 
celebració i contingut. 
 
Vistos els convenis i contracte d’encarregat els membres del Ple amb el vot 
favorable dels sis membres presents dels set que legalment el componen 
acorda: 
 
1.-Subscriure el Conveni d’encàrrec de gestió de serveis d’assistència tècnica 
informàtica i Contracte d’encarregat de tractament de dades personals entre la 
Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Vinaixa. 
2-Facultat a Alcaldia per la signatura dels documents esmentats en 
representació de l’Ajuntament. 
 

9-ADJUDICACIÓ 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. 
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Per Decret d’alcaldia 12/2021, de 12 de març  es va iniciar el procediment obert 
per a contractar 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. 
En sessió plenària del dia 17 de març de 2021 es van aprovar el Plec de 
clàusules administratives que havien de regir la licitació. En sessió de la Mesa 
de contractació del dia 10 de maig de 2021 es va proposar, atenent a la major 
puntuació obtinguda, atorgar l’adjudicació a l’empresa Segesco Universal,SLU 
CIF B25768342. 

Caldrà requerir  la constitució de l’aval establert al Plec de clàusules. 

Atenent a la proposta de la Mesa de contractació. Vist que l’empresa 
proposada és la que obté millor puntuació una vegada aplicats els criteris 
objectius de valoració, el Ple de la Corporació amb el vot favorable dels sis 
membres presents dels set que el componen acorda: 

1-Adjudicar el contracte 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 a l’empresa Segesco Universal,SLU CIF B25768342 per un preu  de 
106.790,71 euros sense IVA.(IVA =22.426,05 euros. Total 129.216,76 euros). 

2-Acceptar la totalitat de les millores proposades per l’empresa en l’oferta 
presentada. 

3-Requerir la constitució de la garantia de 5.339,53 euros en 15 dies hàbils des 
de la notificació, advertint a l’empresa que en cas de no constitució de la 
garantia dins aquest termini decaurà el seu dret i s’adjudicarà contracte a favor 
de la següent empresa millor classificada.   

4-Facultar a l’Alcalde per la signatura del contracte i documents necessaris per 
l’atorgament de l’obra. 

5-Publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament el present acord 
d’adjudicació i notificar el mateix a les empreses licitadores. 

 
10-PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE VINAIXA D’ADHESIÓ A 
L’ACORD MARC DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS 
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.01) 
ANTECEDENTS 
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 
5 d’abril de 2019, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01) a les empreses seleccionades 
següents:  
ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 
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GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 
1.1.4. 
SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, i 1.2.4. 
CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4. 
ENRIC MORAN pel lot 1.1.2. 
LA VOLA 1981 SA  pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i 
3.22. 
NOVATILU SL pel lot 2.1.  
ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17, 
2.3.9, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.3 i 4.2.4. 
UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 
2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5. 
CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 
2.3.12, 2.3.14, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
CM SALVI SL pel lot 2.1. 
SACOPA SAU pel lot 2.1. 
PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21, 
3.9, 3.16, 3.17 i 3.20.  
MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6, 
2.3.10, 2.3.11, 2.3.13 i 2.3.15. 
ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5. 
UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA 
pels lots 3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
ELECNOR SA pel lot 4.1.  
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1. 
ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1. 
OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1, 
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
2.- En data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC 
ENERGIA SL, GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO 
SERVICIOS ENERGÉTICOS SL, INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU, 
ENRIC MORAN, LA VOLA 1981 SA,  MIATEC INNOVA SL,  NOVATILU SL, 
ELECTRICITAT BOQUET SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU, CITELUM 
IBERICA SA, CM SALVI SL, SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA, 
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MUNTATGES LLEIDA SA, ALUMBRADOS VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA, 
ELECNOR SA, ELECTROTECNIA MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA 
SAU, OHL SERVICIOS INGESAN SA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY SERVICE.  
3.-  En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 28 
d’octubre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte, va ser adoptat un acord en virtut del qual es disposà 
aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM, 
per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es subrogués en la 
posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació 
contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a 
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i 
cessionària, el dia 12 de novembre de 2019. 
4.- Que l’Ajuntament de Vinaixa per Decret d’Alcaldia 20/2012, de 4 de 
desembre, ratificat per acord de Ple del dia 28 de desembre de 2012, es va 
adherir al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 
 
FONAMENTS DE DRET 
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a 
la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles 
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de 
l’entrada en vigor de la nova LCSP.  
Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de 
l’adjudicació de contractes basats en aquests.  
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals. 
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 
regeixen l’Acord marc del subministrament de serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en enllumenat públic associats a les entitats 
locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 52/2018, de 
6 de setembre i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, els membres del ple amb el vot favorable dels 
sis membres presents dels set que legalment el componen ACORDA: 
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Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Vinaixa a l’Acord marc de 
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01).  
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària CITELUM 
IBÉRICA,SA dels  bens i serveis següents:  
Canvi de llumeneres a la zona d’eixample. Import: 27.240,40 euros. 
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 
27.240,40 euros que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2021, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 165.633. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària CITELUM 
IBÉRICA,SA, al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM 
(preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que 
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
 
11-CONVENI RESCAT. 
Es dona compte al Ple del conveni de col·laboració entre el departament 
d’Interior i l’Ajuntament per a l’adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions 
d’Emergències i Seguretat de Catalunya(Rescat) en matèria de coordinació de 
protecció civil. 
La Direcció General de Protecció Civil informa que el conveni signat en el seu 
dia ja no és vigent i es fa necessari renovar-lo. 
El conveni estableix, entre altres, el protocol de coordinació i comunicació amb 
el CECAT i la necessitat de realitzar proves periòdiques de comunicació per 
garantir que en cas d’emergència serà efectiva. 
Vist el contingut del conveni els membres del Ple amb el vot favorable dels sis 
membres presents dels set que legalment el componen acorden: 
1.-Aprovar la conformitat al contingut i redactat del Conveni. 
2.-Habilitar al Sr. Alcalde per la seva signatura. 
3.-Comunicar al Departament d’Interior el present acord. 
 
12-APROVACIÓ PLA TRESORERIA PER 2021. 
Es dona compte als membres del ple que el període mitjà de pagament a 
proveïdors de l’Ajuntament de Vinaixa del quart trimestre de 2020 va ser 
superior a 60 dies. 
De conformitat amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera  i l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
cal que es modifiqui el Pla de Tresoreria als efectes de que s’aconsegueixi un 
període mig de pagament de 30 dies o inferior en el transcurs de 2021. 
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Per tot això, es presenta als membres del Ple el present Pla de Tresoreria que 
es resumeix seguidament . 
 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

INGRESSOS           

 Capítol 1 19307 19136 19136 13.953 18808 18808 18808 18808 18808 18808 18808 18808 

 Capítol 2 0 0 183 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

 Capítol 3 6198 3503 26752 10382 11782 42091 15082 37691 10782 19782 20582 19932 

 Capítol 4 7800 12519 7934 14162 14162 14162 17962 14162 14162 45704 45704 32662 

 Capítol 5 0 0 500 0 250 250 250 250 250 250 250 250 

 Capítol 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Capítol 7 0 450000 0 0 0 0 0 0 315919 363905 0 575532 

 Capítol 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Capítol 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DESPESES             

 Capítol 1 16919 16339 10774 22905 22005 27176 21672 18972 18572 18572 17972 25739 

 Capítol 2 36764 32300 34049 23190 22161 20390 28290 51790 24390 21340 29590 20890 

 Capítol 3 550 339 169 525 525 525 525 525 525 525 525 525 

 Capítol 4 137 3235 9175 5570 5670 6670 9170 8670 9770 5170 5170 5170 

 Capítol 6 23583 66079 8650 0 204592 180958 148873 81036 102311 150000 120000 157159 

 Capítol 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Capítol 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Capítol 9 1868 1875 1882 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 

 
Vist el Pla de Tresoreria, els membres del Ple amb el vot favorable dels sis 
membres presents dels set que legalment el componen acorda: 
1.-Aprovar el Pla de Tresoreria de 2021. 
2.-Trametre aquest a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor. 
 
13-APROVACIÓ DE PROJECTES CONSTRUCTIUS. 
Es dona compte als membres del Ple dels següents projectes confeccionats 
per Engisic Solucions i Consulting,SL: 

-Projecte constructiu per la restauració de la presa del pantà de Vinaixa i la 
canonada d’abastament, de pressupost 149.367,36 euros. 

-Projecte constructiu d’una nova ETAP al municipi de Vinaixa, de pressupost 
247.561,39 euros. 
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En acord plenari de 19 de desembre de 2019 es va aprovar la memòria 
valorada relativa a l’ETAP i en acord plenari de 6 d’abril de 2020 la memòria 
relativa  a la presa del pantà i canonada d’abastament. 

Els documents que es proposa aprovar són idèntiques actuacions a les 
aprovades en formant memòria valorada . 

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 les memòries tècniques valorades esmentades. 
Segon.-Sotmetre a informació pública l’expedient i memòries valorades 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. 
 

13 bis- PRÒRROGA DE L’EXEMPCIÓ SOBRE LES LLICÈNCIES D’OBRES 
DELS HORTS (MURS, POUS I ALTRES MALMESOS PER LA RIUADA) 
En acord plenari del dia 20 de maig de 2020 es va acordar una exempció de 
taxes per les llicències d’obres dels horts per refer els malmesos de la riuada. 
El termini temporal de la exempció es va acordar fins el 21 de juliol de 2021. 
 
La exempció suposava no aplicar la taxa de llicències urbanístiques ni l’impost 
de construccions per la reconstrucció dels murs, els pous i altres malmesos per 
la riuada dels horts, i estava condicionada a: 
-requerirà que els interessats demanin llicència per reconstrucció dels elements 
malmesos per la riuada entre el 21 de maig de 2020 i el 21 de juliol de 2021. 
-la reconstrucció serà de pedra seca i per refer construccions al seu estat inicial 
d’abans de la riuada. No es permetran millores. 
 
A petició d’un regidor es concreta que el termini és per demanar la llicència, 
poden ser l’atorgament i execució de les obres posterior al termini fixat.  
 
Vist que diversos veïns han demanat perllongar aquesta exempció, els 
membres del Ple amb el vot favorable dels sis membres presents dels set que 
legalment el component acorden perllongar l’exempció fins el 21 de juliol de 
2022(termini per demanar la llicència) amb les mateixes condicions. 
 
13 ter-MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES PER 
PROTEGIR L’ENTORN NATURAL I PAISATGÍSTIC DE VINAIXA. 
(Exp.9/2020) 
En plenari del 19 de febrer de 2020 s’acordava: 
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-l’inici dels treballs previs per determinar i concretar les zones i elements a 
protegir de l’entorn natural i paisatgístic i les modalitats i graus de protecció que 
cal adoptar amb la tramitació de modificació puntual de les normes subsidiàries 
o per aprovació d’ordenança municipal. 
-la suspensió en la tramitació i aprovació de plans urbanístics, projectes de 
gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de 
parcel·lació, nova edificació o ampliació d’existent, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial. 
-L’anterior suspensió té com a àmbit territorial tot el terme municipal amb 
classificació de sòl no urbanitzable ja sigui clau sòl agrícola(SA),clau sòl 
forestal(SF), clau sistema protecció-zona horts(SP) i clau reserves de sòl(RS). 
-L’àmbit temporal de la suspensió s’estableix per un any. 
 
L’Alcalde explica que la suspensió es va acordar per facilitar la tramitació de la 
modificació puntual de les normes subsidiàries adaptades al criteris de 
protecció de l’entorn natural i paisatgístic de l’ordenança aprovada. El termini 
temporal establert per un any ha resultat insuficient doncs preparar la 
documentació. 
 
Jordi Sarlé demana si la modificació de Normes subsidiàries també comportarà 
modificació de l’ordenança. Respon Alcalde que l’ordenança no es modifica en 
res.   
 
Per tot això el Ple de la Corporació amb el vot favorable dels sis membres 
presents dels set que legalment el componen acorda: 

1-Prorrogar el termini de suspensió per un any més. 

2.-La suspensió es prorrogarà en els mateixos termes que l’acordada en ple del 
dia 19 de febrer de 2020. 

3.-Excepcionalment es permet la realització d’aquelles actuacions que són 
conformes a l’Ordenança municipal sobre implantació de sistemes de captació 
d’energia solar fotovoltaica en el sòl no urbanitzable del terme municipal de 
Vinaixa, aprovada en sessió plenària del dia 23 de desembre de 2020 i 
publicada al BOP de Lleida núm.47 de 10 de març de 2021. 
 
4.-Publicar en el BOP el present acord i donar acompliment a allò establert a 
l’article 8.5a del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
14-INFORMES DE LA REGIDORIA D'AGRICULTURA.   
El segon Tinent d’Alcalde informa que amb la venda dels permisos de cabirols 
s’han recaptat 1.300 euros i que no consta en anualitats d’anteriors legislatures 
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recaptacions per aquest import i que d’haver seguit el mateix criteri s’haurien 
recaptat més de 10.000 euros. 
També informa que degut a la pandèmia el bar de les piscines i les mateixes 
piscines poder no s’obriran quan estava previst.   
 
15-INFORMES DE LA REGIDORIA D'OBRES. 
Es transcriu informe. 
 

MILLORES PISCINA i exteriors  :  
Donem, per acabada l’obra de millora corresponent, a la reforma de la pèrgola i 
substitució de la teulada del edifici principal. 
Aquesta, setmana restarà finalment acabada la substitució de lluminàries, per 
leed a tot el recinte interior de la piscina i en principi restarà per aquesta 
propera setmana finalitzar la part exterior ( substitució de bàculs i modificació 
línia elèctrica  i lluminàries exteriors).  
Tant mateix, comentar que s’ha portat a terme la pavimentació de la vorera 
d’accés al recinte de la piscina i que aquesta setmana hem començat a 
preparar la neteja i repàs general de la piscina gran i petita.  
Comentar, que paral·lelament a les actuacions mencionades, aquesta setmana 
hem començat l’obra de substitució del frontal de pedra, aixeta i desguàs de la 
font del memorial de la Coral lo Passarell de la Segarra. 
 
INSTAL.LACIÓ XARXA WIFI MUNICIPAL : 
Comentar que s’ha finalitzat el desplegament de la xarxa Wifi municipal tal i 
com tenien previst en la memòria corresponent al expedient 683, que consistia 
bàsicament la instal·lació a tots els edificis municipals d’us públic i punts 
estratègics de la xarxa de carrers, es a dir: 
Ajuntament, Piscina municipal , Centre cívic, escola municipal, Casal Vinaixenc, 
Centre social i local dels jovents, Plaça del Mil·lenari i Plaça de la font.  
La instal·lació a consistit bàsicament, a la col·locació de controladors i 
cablejats. 
En principi, a finals de setmana estarà operativa ( Falta configuració). 
 
ESTACIÓ METEOROLÓGICA : 
Mitjançant una  col·laboració privada, podem disposar en aquest moments  de 
totes les dades he informació de l’estació METEOROLOGICA instal·lada en el 
nostre municipi.  
Aquestes dades, es poden consultar directament en el enllaç web 
METEOCLIMATIC i WEATHER UNDERGROUND o mitjançant l’aplicació per a 
mòbils Android o IOS., aquestes apps permeten veure les dades en temps real 
de temperatura màxima i mínima, humitat, pressió, velocitat del vent, radiació, 
precipitació instantània i acumulada, del nostre municipi. 
En breu, es publicaran aquestes dades a la nostra web. 
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Tant mateix, comentar que qualsevol persona interessada en obtindré mes 
informació al respecta, pot contactar amb l’ajuntament.  
I per últim, comentar que hem contactat amb el meteoròleg Francesc Mauri, per 
fer-li saber que poden disposar d’aquestes dades i com a resposta per part d’ell 
es  que inclouran aquesta estació a la llista oficial. 
 
REPARACÓ DESPERFECTES BASSA 
Comentar que hem contactat, amb la companyia asseguradora per a valorar els 
desperfectes produïts per el despreniment de terres del talús lateral. 
La reclamació consistirà bàsicament, a que l’asseguradora es faci càrrec de: 
Reparació d’un tram de tanca perimetral i part superior del talús. 
Reparació i reposició de la  lamina impermeabilitzant EPDM de la bassa. 
Retirada i neteja de terres a l’abocador. 
Es sol·licita pressupost. 

 
16-INFORMES DE LA REGIDORIA DE FESTES I EDUCACIÓ. 
Es transcriu informe: 
Festes:  

Donar compte de les despeses de Festa major de primavera. Total: 5.340+IVA 

 

Vermut electronic 650€ 

Teatre “Ruth i Mercè, separades… i què?”:2200€ 

Espectacle per a tota la mainada amb el grup 1, 2, 3… 21, la pares tu: 

590€ i  

Espectacle per a tots els públics del mentalista Magic Shado: 1900€ 

 

Donar compte de les despeses de Sant Bonifaci: despeses totals de 302€ 

             Despeses totals de 1400€                         

             Ingressos totals de 1098€ (122 comensals a 9€) 

Paella (despeses de 1050€ i ingressos de 1098€) 

Ball de bastons:350€ 

 

Escola:  

Hi va haver una inspecció sanitària i la inspectora ens va fer saber que ja fa 
diversos anys que demana que s’han d’ instal·lar unes mosquiteres a l’aula del 
menjador escolar. És un requisit indispensable i pel que sembla l’antic 
ajuntament no en va fer cas durant diverses ocasions. Per nosaltres és una 
notícia nova que ens arriba (doncs l’any passat amb la pandèmia no hi va haver 
cap inspecció) i que ens comprometen a fer-ho ja que és un requisit 
indispensable per al bon funcionament del servei de menjador escolar. A més a 
més, cal canviar l’aparell que elimina les mosques i els mosquits.  
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17-INFORMES D'ALCALDIA. 
Es transcriu informe: 
 
-No s’ha demanat cap subvenció. 

-No ens han atorgat cap subvenció 

-Es preveu que el tercer trimestre hi pugui haver ja la biblioteca en marxa.  

-S’està fent un seguiment dels casos del COVID que han aparegut des de fa 

uns dies i, degut a la quantitat de casos que han sortit en els darrers s’ha creat i 

constituït la comissió de seguiment, juntament amb les autoritats sanitàries per 

adoptar les mesures necessàries i anar fent el seguiment de les mateixes. 

-S’està elaborant el registre d’habitatges buits. Ja estem a la fase de contacte 

amb els propietaris i la catalogació d’aquests. En breu disposarem de més 

informació pel parc d’habitatge disponible a Vinaixa. 

 
 
18-PRECS I PREGUNTES 
 
No es formular cap prec ni pregunta. 
 
 
 
 
 
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 817 a 837. 
 
 


