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 AJUNTAMENT  de VINAIXA 
 
Acta de la sessió ordinària  
Acta  10/2021 
 
Dia: 24 d’agost de  2021. 
Hora de començament: 20 hores        Hora d'acabament: 20:45 hores 
 
Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament de Vinaixa 
 
Hi assisteixen: 
-Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde  
-Alain Anglès Pérez, Segon Tinent d’Alcalde 
-Jèssica Poch Martínez, regidora 
-Jordi Sarlé Gallart, regidor 
-Jordi Riera Carré, regidor 
-Jordi Vilalta Serra, regidor 
 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
-Felip Carré Carré, Primer Tinent d’Alcalde s’ha excusat d’assitir. 
 
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 certificació d’obra. 
6-Aprovació dels Comptes generals municipals de l’exercici 2020. 
7-Adjudicació servei de bar(Bar Sol) 
8-Modificació de la destinació del crèdit bancari. 
9-Aprovació Plec de clàusules per licitar obra Drenatge de la Travessera de les 
Escoles i de la zona de l’escola municipal. 
10-Informes de la Regidoria d'Agricultura.    
11-Informes de la Regidoria d'Obres  
12-Informes de la Regidoria de Festes i Educació. 
13-Informes d'Alcaldia 
14-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 21 de juliol de 2021 
l'esborrany de la qual els ha estat tramesa juntament amb la convocatòria de la 
present sessió. L’acta es aprovada amb el vot favorable dels sis membres 
presents dels set que legalment componen el Ple. 
 
2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 
1-Llicència 25/2021 a favor de  RSA per tancament parcial de la parcel·la ** del 
polígon * 
2-Llicència 46/2021 a favor de CHE pel canvi de paviment de terrassa a 
l’exterior de la parcel·la ** del polígon *. 
3-Llicència 48/2021 a favor d’ACV per rejuntar 5 m2 de paret dels baixos a 
l’immoble del carrer *******. 
4-Llicència 52/2021 a favor de TMD per desenrunar interior d’habitatge al carrer 
****. 
5-Llicència 35/2021 a favor de JDAT per col·locació de plaques solars a la 
coberta de l’immoble de la *******. 
6-Llicència 49/2021 a favor de FCC Carré per moviment de terres al carrer 
********. 
7-Llicència 45/2021 a favor de MSC per reforma de bany a l’immoble del carrer 
*******. 
8-Llicència 50/2021 a favor de FGR per aïllar teulada a l’immoble del carrer 
*****. 
 
3-RESOLUCIONS I DECRETS D’ALCALDIA. 
1-Decret d’Alcaldia 32/2021, de 19 d’agost. 
Confeccionats per secretaria els padrons fiscals relatius al tercer trimestre de la taxa de 
subministrament d’aigua, quart trimestre de la taxa de clavegueram i segon semestre de la taxa 
d’escombraries, 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-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 418  fins la 519. 
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5-APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA. 
Es dona compte al Ple de les següents certificacions. 
-En relació a l’obra Arranjament de zones i serveis malmesos per la riuada del 
22 d’octubre de 2019:Camí Trilla i Plaça dels Arbres.  
Sisena certificació:  
Pressupost inicial: 619.971,48 euros. 
Pressupost adjudicació……… 504.337,68 euros 
Import executat .....................  484.007,96 euros 
Import certificació núm. 6 ......    20.329,67 euros 
Diferència per defecte d’execució .     0,05 euros 
Pendent executar…………      0 euros 
 
-En relació a l’obra Arranjament dels accessos al municipi des de la N240, 
fase2. 
Primera certificació:  
Pressupost adjudicació……… 109.576,49 euros 
Import certificació núm.1........  16.751,02 euros 
Pendent executar…………….   92.825,47 euros 
 
Segona certificació: 
Pressupost adjudicació……… 109.576,49 euros 
Import executat .....................  16.751,02 euros 
Import certificació núm.2........  65.170,71 euros 
Pendent executar…………….  27.654,76 euros 
 
-En relació a l’obra Obres diverses al local social(Bar Sol). 
Primera certificació: 
Pressupost adjudicació……… 129.216,76 euros 
Import executat .....................  0 euros 
Import certificació núm.1 ........  22.440,09 euros 
Pendent executar…………….  106.776,67 euros 
 
Segona certificació: 
Pressupost adjudicació……… 129.216,76 euros 
Import executat .....................  22.440,09 euros 
Import certificació núm.2........  39.354,43 euros 
Pendent executar…………….  67.422,24 euros 
 
Vistes les anteriors certificacions. 
Vist l’informe d’Intervenció dels Fons Municipal, el Ple amb el vot favorable dels 
sis membres presents dels set que legalment el componen acorda aprovar les 
certificacions esmentades. 
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6-APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS MUNICIPALS DE L’EXERCICI 
2020. 
Aprovades per la Comissió Especial de Comptes en sessió del dia 16 de juny 
de 2021 els Comptes Municipals de l’exercici 2020. 
Vist que l’anterior acord va ésser exposat per anunci al BOP núm. 119 de 22 de 
juny de 2021, al tauler electrònic i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel 
termini reglamentari sense que s’hagi formulat cap objecció o observació, el Ple 
Corporatiu amb favorable dels sis membres presents dels set que legalment el 
componen, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2020 d’aquest 
Ajuntament, integrat pel pressupost municipal, un cop informat per la Comissió 
Especial de Comptes i exposat al públic pel termini previst a l’article 212 del 
Text refós de la Llei  d’Hisendes Locals. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a la tramitació de l’expedient. 
 
7-ADJUDICACIÓ DE SERVEI DE BAR(BAR SOL). 
Iniciat expedient per adjudicació de l’explotació del servei de bar situat a la ctra 
de Lleida, núm.31 de Vinaixa(Bar Sol). 
En sessió plenària del dia 121 de juliol 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 16 d’agost de 2021 es va proposar, atenent a la major 
puntuació obtinguda, atorgar l’adjudicació a Joan Fort Carré i Verònica Ortega 
Fernández. 
Caldrà requerir la constitució de l’aval establert al Plec de clàusules. 
Atenent a la proposta de la Mesa de contractació. Vist que els adjudicataris 
proposats obtenen 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 legalment el componen acorda: 
 
1-Adjudicar el contracte de l’explotació del servei de bar de la ctra de Lleida, 
núm.31 a Joan Fort Carré, DNI 48407323M i Verònica Ortega Fernández, DNI 
47684644D, sense perjudici  que acordada pel Ple l’adjudicació si no s’aporta la 
documentació requerida en el termini establert l’adjudicació quedi sense efecte. 
 
2- El preu d’adjudicació s’estableix en 450 euros mensuals més IVA.(5.400 
euros anuals més IVA) 
 
3-Duració màxima del contracte 6 anys. Termini inicial del contracte 1 any 
prorrogable conforme a la Clàusula 5 del Plec. 
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4-Acceptar la totalitat de les millores i serveis proposades pels licitadors en 
l’oferta presentada. 
 
5-Facultar a l’Alcalde per la signatura del contracte i documents necessaris per 
l’atorgament de l’obra. 
 
6-Publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament el present acord 
d’adjudicació i notificar el mateix als licitadors. 
 
8-MODIFICACIÓ DE LA DESTINACIÓ DEL CRÈDIT BANCARI. 
En sessió plenària del dia 23 de desembre de de 2020 es va acordar concertar 
una operació de crèdit per fer front a les inversions de l’Ajuntament. Actuacions 
que tenen concertades subvencions. Preveient que les ajudes no arribaran en 
el moment de fer els pagaments s’articula el crèdit per poder fer els pagaments 
i així que arribi la subvenció, aquesta es destinarà a amortitzar el crèdit.  
Entre altres, l’operació de crèdit permetrà finançar l’obra Rehabilitació Can 
Panxa: 90.001 euros(100% subvenció 1,5% Cultural) i 35.999,99 euros de 
l’actuació Obres diverses al local social(Bar Sol). Aquesta obra del Bar Sol està 
finançada pel PUOSC i la Generalitat no ha fet efectiva la bestreta de 
finançament mentre que l’obra s’està executant. 
Vist que la primera actuació relativa a Can Panxa encara estarà un temps a 
executar-se i atès que la bestreta de la Generalitat que havia de permetre el 
pagament del 60% encara no s’ha fet efectiu.  
Per tot això, l’Alcalde proposa fer ús dels 90.000 euros inicialment destinats a 
l’obra Rehabilitació de Can Panxa per fer un pagament al constructor de l’obra 
Obres diverses al local social (Bar Sol). Així que la bestreta de la Generalitat 
per aquesta obra es faci efectiu es faci efectiu es reposin al compte del crèdit 
per la destinació original.  
L’Alcalde demana el sentit del vots als membres de l’oposició. Responen que si 
Intervenció no hi veu cap problema, endavant. 
Sotmesa la proposta a votació, amb el vot favorable dels sis membres presents 
dels set que legalment componen el Ples, s’acorda: 
1.-Modificar provisionalment el destí de l’operació de crèdit en el sentit 
comentat. 
2.-Feta efectiva l’ajuda de la Generalitat reservar-la pel seu destí original. 
 
Finalment, l’Alcalde informa que no va ser necessari fer ús de la modificació de 
destinació acordada en la sessió plenària del dia 21 d’abril de 2021 per la qual 
s’acordava destinar, provisionalment, part dels 90.000 euros previstos per la 
Rehabilitació de can Panxa per l’obra Arranjament del camí Trilla-Plaça dels 
Arbres.   
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9-APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES PER LICITAR OBRA DRENATGE DE 
LA TRAVESSERA DE LES ESCOLES I DE LA ZONA DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL. 
Per Resolució d’Alcaldia de 19 d’agost de 2021 es resol l’inici de l’expedient de 
contractació. 
 
L’Alcalde explica les obres de drenatge  i del mur i com aqusta obra solucionarà 
també els esllavissaments  de la ctra de Lleida. 
 
L’Alcalde fa breu explicació dels criteris establerts per l’adjudicació de l’obra i 
de les millores que es proposen als adjudicataris. 
 
Vista la proposta de Plec de Clàusules administratives particulars 
confeccionada per secretaria. 
 
El Ple Corporatiu amb el vot favorable dels sis membres presents dels set que 
legalment el componen acorda: 
 
Primer- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra Drenatge de la Travessera 
de les Escoles i de la zona de l’escola municipal 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, secretari 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 Drenatge de la Travessera de 
les Escoles i de la zona de l’escola municipal per un import de 152.311,28 
euros més 31.985,37 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. 
 
Sisè.-Nomenar director facultatiu i coordinador de seguretat del contracte 
d’obres Xavier Zaragoza Montpel. 
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Setè- 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. 
 
10-INFORMES DE LA REGIDORIA D'AGRICULTURA.    
Sense informe. 
 
11-INFORMES DE LA REGIDORIA D'OBRES. 
Es transcriu informe aportat per la Regidora de festes. 
 
1-OBRA D’ARRANJAMENT I URBANITZACIÓ ENTRADA CARRETERA. 
Comentar al respecta, que a dia d’avui pràcticament es dona per acabat el 
pavimentat de vorera i que s’està procedint al rejuntat de llambordes  i a la 
instal·lació de línia d’alimentació de faroles. 
Resta pendent, la connexió de la nova canonada d’aigua, aportació de terres 
en el partera i construcció del mur de contenció davant del Patronil.   
 
2-BAR EL SOL  
A data d’avui, pràcticament tot els paraments verticals, revestiments en Pladur, 
estan  acabats a falta del muntatge de les plaques del sostre. Paral·lelament 
s’ha procedit a la instal·lació d’equips d’aire condicionat i pre instal·lació 
elèctrica,  aigua corrent i pavimentació de cuina.   
 
3-PANTA 
El passat dimecres dia 18, es van iniciar les obres del Pantà, amb la 
desbrossada de l’entorn i definició de cotes, emplaçament nou sobreeixidor  i 
punt de connexió amb la canonada general. 
En principi, a finals de setmana s’iniciaran les obres d’excavació. 
Comentar al veïnat interessat, que restarà a disposició del que vulgui la llenya 
de la tala d’arbres. 
 
4-ETAP  
Paral·lelament a l’obra del Pantà, el dimecres 18 d’agost, es v’ha procedir a 
l’acta de replanteig de l’obra de la instal·lació de la nova Estació de Tractament 
d’aigua potable  i millores proposades. 
Es defineix, funcionament hidràulic proposat en el projecte, l’emplaçament de la 
caseta de la planta, les connexions amb les canonades existents, sistema de 
telecontrol,  Escada centre de control ajuntament, bombament, manteniment 
del servei duran les obres   i millores proposades. 
 
12-INFORMES DE LA REGIDORIA DE FESTES I EDUCACIÓ. 
Es transcriu informe aportat per la Regidora de festes. 
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“CASAL de SETEMBRE, PRE-CURS ESCOLAR 2021-2022:  

Com en els darrers dos anys, s’ha organitzat un casal els dies previs al nou 

curs escolar per tal d’ajudar a les famílies amb la conciliació familiar.  

El casal començarà el dimarts 31 d’agost i acabarà el divendres 10 de 

setembre, un total de 9 dies. L’horari serà de 8.30 a 13.00h.  

Hi ha apuntats 25 nens i nenes d’entre 3 i 9 anys. Hi haurà 3 monitors de lleure 

treballant-hi.  

FESTA MAJOR 

Juntament amb la comissió de festes s’ha organitzat la Festa Major d’aquest 

any amb activitats per a totes les edats i seguint en tot moment les indicacions 

permeses per la COVID.  Animem a tothom a penjar la senyera i la bandera de 

Vinaixa als balcons.  

En el pròxim ple ja es donarà compte del cost de les diferents activitats de tot 

l’estiu.”   

 
13-INFORMES D'ALCALDIA. 
Es transcriu informe aportat per Alcaldia. 
 
-S’ha demanar la subvenció de l’escola bressol, 475 euros. 
-S’ha atorgat la subvenció de l’escola bressol  i la del tècnic de turisme del 
SOC. 
-S’ha mantingut el Centre de Serveis justament reprès després de Sant Joan, 
obert tot l’estiu amb horari reduït per iniciar novament les dinàmiques de treball. 
-S’espera que aviat es posaran en marxa les obres de la biblioteca doncs ja hi 
ha la conformitat de la Central de Biblioteques de Catalunya. 
-Es continua 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. 
 
14-PRECS I PREGUNTES 
 
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 dona 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 863 a 870. 
 
 


