
- 838 - 

 

AJUNTAMENT  de VINAIXA 
 
Acta de la sessió ordinària  
Acta  7/2021 
 
Dia: 16 de juny de 2021 
Hora de començament: 20 hores        Hora d'acabament: 20:35 hores 
 
Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament de Vinaixa 
 
Hi assisteixen: 
-Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde  
-Felip Carré Carré, Primer Tinent d’Alcalde 
-Jèssica Poch Martínez, regidora 
-Jordi Riera Carré, regidor 
-Jordi Vilalta Serra 
 
Josep Sans Solsona, secretari. 
 
-Alain Anglès Pérez i Jordi Sarlé Gallart s’han excusat d’assistir. 
 
Comprovada l’existència de quòrum suficient l’Alcalde declara obert l’acte i es 
passa a desenvolupar els assumptes que consten a l’Ordre del dia. 
 
Temes tractats (ordre del dia) : 
 
1-Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2-Llicències urbanístiques. 
3-Resolucions i Decrets d’Alcaldia. 
4-Relació de factures. 
5-Modificació de crèdits 2/2021. 
6-Adjudicació restauració de la presa del pantà, canonada d’abastament i 
construcció de nova ETAP. 
7-Moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i 
Segura 2021. 
8-Festes locals per 2022. 
9-Informes de la Regidoria d'Agricultura.    
10-Informes de la Regidoria d'Obres  
11-Informes de la Regidoria de Festes i Educació. 
12-Informes d'Alcaldia 
13-Precs i preguntes 
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1- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
El Sr. Alcalde obre la sessió i pregunta als membres del Ple si tenen alguna 
esmena a fer a l'acta de la sessió ordinària anterior del 19 de maig 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 en aquesta sessió que també van assistir en aquella sessió. 
 
2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 
1-Llicència d’obres 31/2021, a favor de JMFF per segregació de la finca 
registral  1459. 
 
3-RESOLUCIONS I DECRETS D’ALCALDIA. 
1-Decret d’Alcaldia 22/2021, de 25 de maig 
Atenent a l’acord plenari del dia 3 de juliol de 2014 en que s’acordava l’enderrocament de les 
obres realitzades per part de la Sra. NC, situades al carrer *******, consistents en la instal·lació 
d’un contenidor metàl·lic incomplint l’article 78.3 de les Normes Subsidiàries de Planejament. 
Atès el Decret d’Alcaldia 24/2014, de 28 d’octubre, en que s’acordava l’inici  de l’execució 
subsidiària de restauració de la realitat física urbanística. 
Vist que en el dia i hora assenyalats per l’execució subsidiària no es va permetre l’entrada a la 
finca. 
Vist que el contenidor metàl·lic continua instal·lat a la finca. 
Per les facultats que m’atorga l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya 
Decreto: 
Primer.- Sol·licitar autorització judicial per accedir a la finca del carrer ****** als efectes de 
retirar contenidor metàl·lic. 
Segon.- Atorgar a la Procuradora de Tribunals Sra. Cecília Moll Maestre i la Lletrada Sra. 
Esther Sancho i Cepero poders suficients per tramitar la petició d’autorització davant els Jutjats. 
Tercer.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es realitzi. 
 
2-Decret d’Alcaldia 23/2021, de 31 de maig 
En data 24 de maig de 2021, per la Cooperativa de Vinaixa, es demana que l’ajuntament 
prengui nota d’una millora i actualitzi la llicència ambiental atorgada a la Cooperativa. 
La Cooperativa de Vinaixa disposa de llicència ambiental atorgada en Decret 14/2002, de 12 de 
març, per l’activitat d’envasament en almàssera. 
Per Decret d’Alcaldia 4/2004, de 9 de març, s’atorgava llicència per les activitat 
d’emmagatzematge i venda de productes agraris, l’emmagatzematge i venda d’adobs i 
fitosanitaris i per l’activitat d’almàssera. 
Després d’un informe favorable de la ponència ambiental del Consell Comarcal de les 
Garrigues de 3 de maig de 2001, en data 14 de setembre de 2007 s’emetia control 
complementari favorable per part d’ECA i en data 30 d’octubre de 2007 el Consell Comarcal de 
les Garrigues emetia informe sense incidències en relació a l’inici de l’activitat. 
En data 5 de maig de 2021 s’atorgava llicència d’obres(Exp. 22/2021) per la  . 
En data 24 de maig de 2021, per la Cooperativa de Vinaixa, es demana que l’ajuntament 
prengui nota de l’anterior millora i actualitzi la llicència ambiental atorgada a la Cooperativa. 
Amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i les 
seves modificacions, les activitats de la Cooperativa estarien sotmeses al règim de comunicació 
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de l’annex 3, i aquest canvi es produeix de forma automàtica amb l’entrada en vigor de la Llei 
20/2009.  
La modificació comunicada per la Cooperativa de substitució de teulada de fibrociment per 
nova coberta de plaques d’acer és una modificació no substancial. No afecta a la dimensió de 
l’activitat, ni a la producció, ni a la matèria primera ni als consums d’aigua o energia utilitzats ni 
a cap altre element rellevant. 
Vistos els anteriors antecedents 
DECRETO 
Primer.-Tenir a l’Ajuntament de Vinaixa per assabentat de la modificació no substancial del 
permís d’activitat de la Cooperativa del Camp de Vinaixa. La modificació consisteix en: retirada 
de teulada de fibrociment i col·locació de nova coberta de plaques d’acer galvanitzat i lacat 
imitació teula tipus panell sandwich de 40 mm. 
L’activitat s’exerceix a la Plaça dels Arbres, núm. 3. 
És titular de l’activitat  la Cooperativa de Vinaixa, SCCL, NIF F25004037. 
Segon.-Comunicar-ho a la Cooperativa i donar compte al Ple ne la primera sessió. 

 
3-Decret d’Alcaldia 24/2021, d’1 de juny. 
I. Antecedents  
1. Per Decret d’Alcaldia 15/2021, d’1 d’abril, es resol aprovar el plec de clàusules que ha de 
regir la licitació del servei de bar de les piscines. En el mateix decret se n’acordava la seva 
licitació.  
2. En data 27 d’abril de 2021 va tenir lloc l’acte d’obertura de pliques i la Mesa va efectuar la 
seva proposta de valoració i adjudicació.  
3. Per Decret d’Alcaldia 17/2021, de 29 d’abril, es va 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 ********, ICS, NIE ********** i IH, NIE *********.  
4. En data 29 d’abril de 2021 la licitadora Sra. TFS va presentar un escrit demanant accés a 
l’expedient i fent al·legacions.  
5. En data 12 de maig de 2021 la mateixa licitadora ha formulat recurs de reposició contra 
l’acord d’adjudicació. 
II. Requisits de procedibilitat  
6. El recurs es presenta per un dels licitadors interessats a qui afecta la resolució impugnada, 
davant l’administració que l’emet i dins del termini d’1 mes que preveu la llei de procediment.  
7. Per la qual cosa resulta admissible i cal entrar a resoldre’n el fons.  
III.Legislació aplicable  
8. Resulta d’aplicació el Plec regulador de la licitació que és llei del contracte així com les 
normes sobre procediment d’adjudicació incloses a la Llei de Contractes del Sector Públic.  
9. El recurs es fonamenta en un doble motiu d’impugnació: d’una banda, la pretesa nul·litat per 
manca d’acte públic d’obertura de pliques en no haver convocat als licitadors, i de l’altra, la 
pretesa anul·labilitat per infracció de llei en no haver-se abstingut la Secretària de la Mesa de 
contractació amb causa d’incompatibilitat per vincle familiar amb un licitador que ha resultat 
adjudicatari. Afegeix també que l’existència de tatxadures en l’oferta guanyadora podria indicar 
acte de connivència amb la Mesa per haver-la acceptat. 
a) Sobre la publicació de la convocatòria de l’acte d’obertura de pliques:  
11. Si bé d’acord amb el Plec (clàusula 6 punt 3) es va preveure una convocatòria de l’acte en 
aquests termes: 3- Oportunament s’avisarà del dia i hora de la lectura i comprovació de les 
sol·licituds presentades. L’acte que serà públic es farà al Saló de sessions de l'Ajuntament, per 
a la qual cosa es constituirà la Mesa de contractació.  
12. Al marge que no s’especificava per quin mitjà s’avisaria als licitadors, el cert és que en el 
posterior anunci de licitació publicat al perfil del contractant i conegut per la licitadora recurrent, 
ja es convocava expressament dia, hora i lloc de l’acte d’obertura de pliques, per la qual cosa 
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no era necessària una posterior convocatòria per notificació individual, ja que tampoc l’exigia 
concretament el Plec i sobretot atès que tots els licitadors en tenien cabal coneixement.  
13. En aquest sentit, l’anunci incorpora aquests dos paràgrafs consecutius:  
“_7 Presentació d'ofertes:  
a)Data límit de presentació: les 15 hores del dia 23 d’abril.  
_8 Obertura de les ofertes:  
L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a les dependències 
municipals 24 hores desprès del dia hàbil següent de finalitzar el termini de presentació de 
proposicions. “ 
14. Atès que el termini de presentació de pliques finia el 22.04.21 a les 15h, com era divendres, 
el següent dia hàbil era el 26.04.21 a les 15h, és a dir, un cop clos l’horari municipal laborable 
pel que l’acte d’obertura de pliques havia de dur-se a terme el 27.04.21 a partir de les 9h, que 
és quan es va fer.  
15. Per la qual cosa, havent-li constat a la licitadora quan seria l’acte i no havent acudit al 
mateix, entenc que no ha patit cap situació d’indefensió que justifiqui anular la resolució per 
manca d’una notificació individual complementària a l’anunci publicat.  
16. Així les coses, no té raó la recurrent quan expressa que “la Mesa de contractació es va 
reunir el passat dia 27 d’abril sense que ho fes en un acte públic i sense avisar del dia i hora als 
licitadors. Aquest dèficit i error del procediment, el no donar publicitat, conjuntament amb el fet 
que la secretaria de la Mesa es familiar directe d’un dels licita-dors, implica al meu entendre la 
Nul·litat de ple Dret del procediment, segon estableix l’art. 47.1 e de la Llei 39/2015 al haver-se 
prescindit d’un aspecte formal transcendental del procediment com era la publicitat del acte.” 
b) Sobre la manca de nul·litat per incompatibilitat de la Secretària de Mesa i l’admissió de 
l’oferta guanyadora:  
17. El Plec disposava en la mateixa clàusula 6.4 que “Constituïda la Mesa de Contractació es 
procedirà a la comprovació de les sol·licituds presentades. La Mesa de contractació exclourà 
aquelles sol·licituds o propostes que no s'ajustin al Plec de condicions, per bé què, si es 
comproven errors materials podrà atorgar un termini de 24 hores per a esmenar-los.  
5-Seguidament la Mesa valorarà les propostes tècniques i econòmiques, d'acord amb el seu 
just criteri i amb el contingut de les condicions d'aquest Plec. Feta la valoració la Mesa 
formularà a l’òrgan de contractació una proposta d’adjudicació.”  
18. En primer lloc pel que fa a la causa d’incompatibilitat expressada, cal dir que el Decret 
d’Alcaldia 15/2021, d’1 d’abril, als efectes de contractar l'adjudicació dels serveis del 
manteniment de la zona poliesportiva i piscines i gestió del bar per la temporada d’estiu 2021 i 
en virtut de les facultats atorgades pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, va decretar:  
1.-Aprovar el Plec de clàusules que han de regir l’esmentada contractació segons redactat que 
s’adjunta en annex.  
2.-Nomenar com a membres de la Mesa de Contractació del servei esmentat els següents:  
-president: Felip Carré Carré.  
-primer vocal: Xavier Zaragoza Montpel, arquitecte municipal.  
-segon vocal:Josep Sans Solsona, secretar interventor  
-secretaria: Elisabet Arbat Molas, administrativa.  
19. I que segons l’acta de la Mesa de 27 d’abril de 2021, amb HORA COMENÇAMENT: 10:30 
h i HORA ACABAMENT: 12:30 h, va haver-hi els següents ASSISTENTS:  
-Felip Carré Carré, president  
-Xavier Zaragoza Montpel, 1r voacal  
-Josep Sans Solsona, 2n vocal  
Elisabet Arbat Molas, que actua com a secretària.  
20. En la mateixa acta, apartat primer, es fa constar la CONSTITUCIÓ MESA com segueix:  
Reunits a l’hora indicada el Sr. Felip Carré Carré, en qualitat de President de la Mesa, el Sr. 
Xavier Zaragoza Montpel i el Sr. Josep Sans Solsona en qualitat de vocals. El President 
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declara constituïda la Mesa. Constituïda la Mesa de contractació el President ordena iniciar la 
sessió.  
 
21. Com és de veure la Secretària no pren part sinó que només dona fe dels actes de la Mesa 
que es constitueix amb la resta de membres. La seva participació no passa per donar cap parer 
ni participar en cap deliberació, per la qual cosa d’haver-se abstingut o fins i tot recusat no 
estant present, el resultat de la valoració de la Mesa hagués estat exactament el mateix, ja que 
no tenia veu ni vot en l’avaluació de les ofertes.  
22.El criteris establerts en el Plec de clàusules no permeten valoracions subjectives. Es tracta 
de criteris merament matemàtics o aritmètics. Amb la qual cosa, si bé la secretaria de la Mesa 
no té veu ni vot, tampoc cap la possibilitat que hagués influït en la valoració o apreciació dels 
criteris pels part de la resta dels membres de la Mesa doncs els criteris de valoració no 
permeten valoracions subjectives.  
23. Per la qual cosa, no hi ha motiu d’anul·labilitat que hagi de ser estimat per la pretesa 
incompatibilitat de la Secretària de la Mesa.  
24. I per últim, el fet que fossin admeses les ofertes malgrat contenir tatxadures no treu ni posa 
a la conclusió anterior. Es podran fer les especulacions que es vulgui en relació a les taxadures 
però, al marge de la major o menor pulcritud de les pliques presentades, els membres de la 
Mesa no els pertoca valorar aquestes.  
Per tot això, Resolc 
Primer.-DESESTIMAR el recurs i confirmar la resolució impugnada. 
Segon.- Notificar als interessats la present resolució. 
 

4-Decret d’Alcaldia 25/2021, d’1 de juny. 
Vista l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones 
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
Vista la Resolució TSF/1551/2021, de 11 de maig, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 
2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques 
de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
Atès que el municipi de Vinaixa disposa d’un patrimoni artístic, històric i paisatgístic que cal 
promocionar turísticament. 
Atès les potestats que m’atorga l’article 53.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, 
DECRETO: 
1.-Aprovar la Memòria tècnica de projecte de contractació de Graduat/Graduada en Turisme 
per la promoció turística del municipi de Vinaixa. 
2.-Presentar aquest projecte a la convocatòria de l’exercici 2021 del Programa de Garantia 
Juvenil de contractació en pràctiques de persones joves. 
3.-Donar-ne coneixement al Ple en la primera sessió ordinària que es celebri. 

 
5-Decret d’Alcaldia 26/2021, de 2 de juny 
Per Decret d’Alcaldia 21/2021, de 19 de mai, atenent a les recomanacions dels responsables 
sanitaris, es va acordar el tancament de locals i equipaments de titularitat municipal com a 
mesura per lluitar contra la pandèmia. 
Segons ens informen les autoritats sanitàries la situació de la pandèmia al municipi de Vinaixa 
s’ha normalitzat amb la que es viu en qualsevol altre indret de Catalunya, fet que no fa raonable 
mantenir mesures específiques pel municipi. 
Atès l’article 53.1 i) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
Decreto: 
Primer.- Deixar sense efecte, a partir d’avui mateix, les mesures adoptades en el Decret 
26/2021, de 2 de juny. 
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Segon.- 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 280 fins la 321. 
 
5-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER INVERSIONS 2/2021 
En el Pressupost de 2021 aprovat en sessió del dia 18 de novembre de 2020 
no es va aprovar partida pressupostària per les obres Canvi de llumeneres a la 
zona de l’eixample per un import de 27.240,40 euros. 

No es fa previsió pressupostària doncs l’actuació inicialment no va estar inclosa 
al Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, el que impossibilitava la seva realització. 
En tràmit d’al·legacions es va al·legar contra la seva exclusió i finalment es va 
incloure per a l’anualitat 2020. Està finançada amb 25.878,38 euros de 
subvenció. 

Vist que l’actuació no té consignació pressupostària, obliga a tramitar 
l’expedient de crèdit extraordinari amb subjecció a les disposicions vigents, que 
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 

El finançament de l’obra serà amb la percepció de subvencions del PUOSC de 
2020 i la transferència de crèdits d’altres partides de despeses, en concret, 
baixa de les despeses previstes per festes(Fira de l’Oli i la Pedra)l’actuació 
serà realitzable en la seva totalitat. 

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 cinc 
membres presents dels set que legalment el componen acorda: 
Primer-. Aprovar inicialment  l’expedient 2/2021 de modificació de crèdits del 
pressupost ordinari vigent mitjançant transferències de crèdit i majors ingressos 
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. 
 
6-ADJUDICACIÓ RESTAURACIÓ DE LA PRESA DEL PANTÀ, CANONADA 
D’ABASTAMENT I CONSTRUCCIÓ DE NOVA ETAP. 
Per part d’Alcaldia s’explica que la millor oferta presentada és anormalment 
baixa i obliga a requerir justificació de preus a l’empresari. El tècnic redactor del 
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projecte valorarà la justificació de preus i aleshores la mesa de contractació 
podrà formular una proposta d’adjudicació. 
Aquest procediment impedeix que el plenari pugui avui adjudicar la 
contractació. 
Els membres acorden tractar l’adjudicació en altre plenari. 
 
7-MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021. 
Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea 
de la Mobilitat, un esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility 
Week. L’objectiu és conscienciar a la 
ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i 
menys contaminant en benefici de tothom. 
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de 
Setembre. És una oportunitat per presentar davant la ciutadania les alternatives 
que ja existeixen i explicar els reptes que afronten les ciutats i pobles per 
incloure el canvi de comportament com a pilar fonamental per una estratègia de 
transport sostenible a tot Europa i una millora ambiental. 
Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una 
mobilitat sostenible” i s’ha escollit un lema adequat a l’objectiu principal de 
millora de la salut “Fes salut. Mou-te de manera sostenible”. 
A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible, 
avançant en la utilització del transport públic, i el foment de la mobilitat activa. 
Per això és molt important que enguany, per superar la baixada en la utilització 
del transport públic fruit de la pandèmia de la Covid19, treballem conjuntament 
per fer-hi front. 
La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va enregistrar un total de 227 
municipis de Catalunya amb una població afectada de 5.955.452 ciutadans, el 
representa una participació molt per sobre de la resta dels municipis europeus. 
Aquestes dades s’han mantingut al llarg dels anys, ja que els Ajuntaments de 
Catalunya sempre han estat cabdals en la millora de l’urbanisme i el foment de 
la pacificació del trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar la 
sostenibilitat 
en els desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora de la qualitat 
de l’aire. 
En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són: 
-Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible 
amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la 
qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de 
gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos 
energètics. 
-Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i 
informar-la sobre les seves diferents modalitats. 
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-Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport 
públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. 
-Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu 
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat. 
-Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport 
motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que 
generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i 
cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física. 
Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi 
climàtic passa per un transvasament des del transport privat al transport públic, 
i la descarbonització del parc automobilístic del nostre país. En aquest sentit, la 
societat catalana ha respost amb un augment de la utilització del transport 
públic, però també amb un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i 
sobretot el caminar per les distàncies curtes. 
Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible, aprovada al setembre de 2015, per l’Assemblea General de Nacions 
Unides que reconeix que l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible és una responsabilitat compartida i encoratja a crear aliances entre 
tots els països i actors per assolir els ODS. 
Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu 
del territori, obrint-se a totes les entitats del país compromeses a treballar per 
assolir els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. 
Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat 
sostenible al nostre municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana 
sostenible, conscienciar del què suposa seguir amb una mobilitat poc 
sostenible en termes mediambientals i de qualitat de vida, establir 
col·laboracions amb les entitats locals i comunicar noves polítiques i mesures 
permanents. 
Per tot això, el Ple amb el vot dels cinc membres presents del set que 
legalment el componen acorda: 
PRIMER. Inscriure l’Ajuntament de Vinaixa a la Setmana Europea de la 
Mobilitat d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i 
la European Mobility Week i fer-hi constar les accions acordades en l’acord 
segon. 
SEGON. Fer constar que l’Ajuntament de Vinaixa ha impulsat o impulsarà les 
següents accions per tal de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable: 
-amb col·laboració amb l’Associació de mares i pares de l’escola municipal de 
sant Bonifaci es farà una bicicletada per potenciar l’ús de la bicicleta entre els 
més joves i residents en general. 
TERCER. Adherir l’Ajuntament de Vinaixa a l’Estratègia Catalana de la bicicleta 
2025 aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019. 
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QUART. Adherir l’Ajuntament de Vinaixa a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 
a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 2020 i 
integrar-se a l’Aliança Catalunya 2030. 
 
8-FESTES LOCALS PER 2022. 
L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya 
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de la Consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies a proposta dels municipis respectius. 
L’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament; i les festes 
locals, retribuïdes i no recuperables, no poden escaure’s en diumenge ni en 
cap dels dies de festa oficials. 
Per tant, el Ple Corporatiu amb el vot favorable dels cinc membres presents del 
set que legalment el componen acorda: 
- Proposar com a festes locals de Vinaixa per a l’any 2022, el dia 25 d’abril i el 
29 d’agost. 
- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
9-INFORMES DE LA REGIDORIA D'AGRICULTURA.    
Es transcriu informe. 
 
S'està duen a terme un manteniment i millora de la ruta de les fonts , ja estan 
netes la font del quadrat, la de les piquetes del gallard i la del roure. 
Properament farem la de les sivines. 
 
Hem estat fent fotos del camins que encara estan en mal estat per culpa dels 
aiguats per tal de tramitar els ajuts corresponents. 
 
Estem fent els tràmits amb l'agència catalana de l’aigua (ACA) i finalment vam 
visitar les finques encara ara pendents d’actuació, per part seva, de retirada de 
restes vegetals i pedres. 
 
Continuem amb els tractaments iniciats enguany als plataners per la seva 
sanitat vegetal, amb productes ecològics, fins ara amb molt bons resultats.  
 
La piscina obre el bar el dia 4 de juny, ja que el bar sol el tenim tancat per 
reforma. 
Aquest any també, a causa de la Covid, tindrem control d’accés amb tres 
persones contractades que també s encarregaran del manteniment del clor. 
Les piscines per a banyar-se s’obriran aquest dissabte dia 19 de juny 
 
10-INFORMES DE LA REGIDORIA D'OBRES. 
En absència del regidor d’obres, l’Alcalde informa. 
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Es transcriu informe. 

 
OBRES: 

- S’ha iniciat la fase 2 de la sortida de Vinaixa per la N-240. 

- S’ha acabat les obres de substitució de Led’s de la zona esportiva. 

- S’ha iniciat les obres del Bar Sol. 

- Es va realitzar la reparació del sanejament de la carretera de Lleida. 

- S’ha finalitzat la instal·lació del WIFI4EU a la població. 

- S’ha requerit diverses reparacions de l’obra de la piscina i el Casal 

Vinaixenc finalitzades l’any passat en període de garantia. 

- Properament s’iniciarà les obres de substitució de l’enllumenat de la 

zona d’eixample a LED. S’ha calculat que aquest canvi de lluminària 

permetrà un estalvi entorn el 3.000 euros anuals. 

- També s’informa que properament començaran les obres de restauració 

de la presa del pantà i de l’ETAP. 

11-INFORMES DE LA REGIDORIA DE FESTES I EDUCACIÓ. 
Es transcriu informe. 
 

SANT JOAN 2021: juntament amb la comissió de festes s’ha organitzat la 

Revetlla de Sant Joan. El dimecres 23 a les 20h es repartirà coca per a tothom. 

A les 22.00h sopar a càrrec del bar de les piscines i a les 23.30h focs artificials 

des de la piscina i tot seguit ball i versions a càrrec del grup Acuario.  
CASAL D’ESTIU:  

S’han rebut 13 CV de persones interessades a treballar al casal d’estiu i els 

requisits que s’han dut a terme són els següents: 

o Títol monitor de lleure→ 5 punts *Requisit obligatori.   

o Altres titulacions relacionades amb el món educatiu→ 2 punts 

o Experiència laboral en Casals d’estiu→ 1 punt per casal treballat  

o Estar empadronat a Vinaixa→3 punts 

 

1. S. C.: disposa del títol de Monitor de Lleure.  

2. C. Q.: disposa del títol de Monitor de Lleure. 

3. A. B.: disposa del títol de Monitor de Lleure. 

4. P. O.: 0 + 0 + 0 + 3  

5. D. G: 0 + 0 + 0 + 3 

6. C. S.: 0 + 0 + 0 + 3 

7. À. de la M:  0 + 0 + 0 + 3 

8. L. M.: 0 + 2 + 0 + 0 
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9. X. C.: 0 + 1 + 0 + 0 

10. P. R.: 0 + 0 + 0 + 0 

11. M. C.: 0 + 0 + 0 + 0 

12. M. B.: 0 + 0 + 0 + 0 

13. S. D.: 0 + 0 + 0 + 0 

Un cop sapiguem el nombre d’assistents al casal es contractaran els monitors 

tenint en compte l’ordre del llistat.  

El casal començarà el dilluns 28 de juny i acabarà el divendres 30 de juliol, un 

total de 5 setmanes en horari de 9 a 13h. Cada monitor podrà tenir un màxim 

de 10 nens i el preu és de 15€ la setmana o bé 65€ tot el casal.  

 

Comentar també que l’AFA pintarà pròximament un mural per al final de curs i 

aquest divendres es rebossarà la paret pertinent.  

 
12-INFORMES D'ALCALDIA. 
Es transcriu informe. 

 
- S’ha demanat “joves en pràctiques” per poder tenir una persona uns 

mesos treballant en el projecte de turisme (continuar el que vam deixar 

l’any passar) 

- No ens han atorgat cap subvenció 

- S’ha signat el conveni de sessió de la finca de l’església pels propers 55 

anys, per tal de que des de l’ajuntament puguem iniciar la restauració a 

través de subvencions. L’arquebisbat també hi col·laborarà. Resta anar 

al notari. 

- S’està resolent varies peticions de documentació per part de la 

Generalitat de les subvencions del DANA de l’Estat, és desproporcionat 

el volum de peticions per un fenomen més que justificat. 

- 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. 

 
13-PRECS I PREGUNTES. 
No es formula 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 
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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 838 a 849. 
 
 


