
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

GENER 2022 - Nº30 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 19 de gener del 2022 

PLE ORDINARI 19-01-2022 

Hi assisteixen: 

- Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde 
- Felip Carré Carré, Primer Tinent d’Alcalde 
- Alain Anglès Pérez, Segon Tinent 
d’Alcalde 
- Jèssica Poch Martínez, regidora 

- Jordi Sarlé Gallart, regidor  

- Jordi Vilalta Serra, regidor 
 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
Jordi Riera Carré 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- Acord per interposar contenciosos 

administratius. 

6- 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) 

7- Aprovació ordenança fiscal de la 

taxa per ús de camins. 

8- Aprovació ordenança reguladora 

dels camins 

9- Aprovació de diverses certificacions 

d’obres. 
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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 

 

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 22 de desembre 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 en aquella sessió. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  

PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

Sense contingut. 

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 

D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia 1/2022, de 4 de gener 

Confeccionats per secretaria els padrons 

fiscals relatius al quart trimestre de la taxa 

de subministrament d’aigua de 2021 i 

primer trimestre de la taxa de clavegueram 

de 2022. 

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 787 fins 
la 828 de 2021 i de la 1 a la 22 de l’exercici 
2022. 
 

5-ACORD PER INTERPOSAR 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS. 

L’Alcalde dona compte que properament 
poder seran interposats tres contenciosos 
administratius per part de l’Ajuntament. 

El primer contra l’Acord de la Secretaria 
general d’ADIF que desestima la 
reclamació patrimonial de l’Ajuntament 
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pels perjudicis ocasionats pel vessament 
de carburants d’una locomotora. 

El segon s’interposaria en contra del 
Projecte PEol-556 que comprèn el parc 
eòlic LUPUS, de 49,50 MW, i la seva 
infraestructura d'evacuació, a les 
províncies de Saragossa, Osca, Tarragona, 
Lleida i Barcelona. La Diputació de Lleida 
ha encarregat l’estudi i interposició de 
contenciós administratiu al Despatx Simeó 
Miquel Advocats de Lleida. 

El tercer contenciós seria contra dos 
resolucions, de la Direcció General 
d’Administració Local,  que desestimem la 
inclusió de diversos projectes d’inversió en 
caminis municipals. Aquest projectes es 
van presentar a la línia d’ajudes de l’Estat 
(gestionat per la Generalitat) per fer front 
als perjudicis de la  DANA. 

En tots els casos es compta amb 
l’assessorament favorable dels serveis 
jurídics per interposar els contenciosos 
administratius.   

 

6-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. 

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. 
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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, 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. 
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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: 

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 led al casc antic de 

Vinaixa. Import: 27.500 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. 
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7-APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL 

DE LA TAXA PER ÚS DE CAMINS. 

Es dona compte al Ple de la modificació de 
l’Ordenança reguladora de la taxa pel 
trànsit de vehicles pesants per les vies 
públiques o terrenys de domini públic local 
per adaptar-la a les possibilitats de 
vigilància i control de l’Ajuntament i 
actualitzar-la als costos actuals. 

Vista la proposta d’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pel trànsit de vehicles 
pesants per les vies públiques o terrenys 
de domini públic local. 

Vist l'informe del Secretari-interventor, el 
Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable 
dels sis membres presents dels set que 
legalment el componen, acorda: 

Primer.- Aprovar provisionalment la 
modificació de l’ordenança reguladora dels 
camins municipals. 

Segon.- Sotmetre al tràmit d’informació 
pública aquest acord provisional i 
l’expedient justificatiu durant el termini de 
trenta dies hàbils mitjançant edicte al BOP 
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi de 
que els interessats pugin examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions 
que considerin oportunes. 

Tercer.- Cas de que no s’hagin presentat 
reclamacions, l’acord d’aprovació 
provisional s’entendrà definitivament 
aprovat. 

Quart.- Publicar l’acord d’aprovació 
definitiva i el text íntegre de l’ordenança al 
BOP, sense que aquesta ordenança entri 

en vigor fins que s’hagi efectuat aquesta 
publicació.  

 

8-APROVACIÓ ORDENANÇA 

REGULADORA DELS CAMINS. 

Es dona compte al Ple de la modificació de 

l’Ordenança reguladora dels camins 

municipals per actualitzar-la a les 

necessitats actuals. 

Vista la proposta d’ordenança reguladora 

dels camins municipals. 

Vist l'informe del Secretari-interventor, el 

Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable 

dels sis membres presents dels set que 

legalment el componen, acorda: 

Primer.- Aprovar provisionalment la 

modificació de l’ordenança reguladora dels 

camins municipals. 

Segon.- Sotmetre al tràmit d’informació 

pública aquest acord provisional i 

l’expedient justificatiu durant el termini de 

trenta dies hàbils mitjançant edicte al BOP 

i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi de 

que els interessats pugin examinar 

l’expedient i presentar les reclamacions 

que considerin oportunes. 

Tercer.- Cas de que no s’hagin presentat 

reclamacions, l’acord d’aprovació 

provisional s’entendrà definitivament 

aprovat. 
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Quart.- Publicar l’acord d’aprovació 

definitiva i el text íntegre de l’ordenança al 

BOP, sense que aquesta ordenança entri 

en vigor fins que s’hagi efectuat aquesta 

publicació.  

 

9-APROVACIÓ DE DIVERSES 
CERTIFICACIONS D’OBRES. 
 
Es dona compte al Ple de les següents 

certificacions. 

- En relació a l’obra Restauració de la presa 

del pantà i la canonada d’abastament de 

Vinaixa.   

Quarta certificació 

Pressupost adjudicació…...…149.367,36 €  

Import executat .................  72.172,40 € 

Import certificació núm.4 ..... 12.279,90 € 

Pendent executar…………..….  64.915,06 € 

Cinquena certificació 

Pressupost adjudicació….......149.367,36 € 

Import executat .................   84.452,30 € 

Import certificació núm.5 ..... 62.736,62 € 

Pendent executar………….......  2.178,44 € 

 

-En relació a l’obra Projecte constructiu 

d’una nova ETAP. 

Quarta certificació 

Pressupost adjudicació……… 247.561,39 € 

Import executat .................... 81.295,80 € 

Import certificació núm.4 ........12.456,70 € 

Pendent executar………….….  153.808,89 € 

 

Cinquena certificació 

Pressupost adjudicació……… 247.561,39 € 

Import executat .................... 93.752,50 € 

Import certificació núm.5 ........62.771,25 € 

Pendent executar……...……….  91.037,64 € 

 

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. 

 

10-INFORMES DE LA REGIDORIA 

D'AGRICULTURA.  

Es dona compte dels arranjaments del pou 

de sant Miquel. 

També es dona compte dels ingressos del 

vedat, sense comptar els ingressos directes 

fets pels socis, en les anteriors legislatures, 

menors als actuals. 
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Any 2011 ingressat en concepte 
d’Italians ...... 2100 € 
 
Any 2011 ingressat en concepte Caça 
Major .......1200 € 
 
Any 2012 ingressat en concepte de Caça 
Major ........... 2640 € 
 
Any 2013 ingressat en concepte de Caça 
Major ............. 1200 € 
 
Any 2014 cap ingrés en cap 
concepte .........cap 
 
Any 2015 ingressat en concepte de Caça 
Major ....... 1200 € 
 
Any 2016 cap ingrés en cap concepte ...... 
cap 
 
Any 2017 ingressat en concepte de Caça 
Major ....... 1500 € 
 
Any 2018 ingressat en concepte 
Italians ...... 840 € 
 
 
Es demana explicacions als membres de 

l’anterior legislatura de les diferències 

d’ingressos amb l’actual legislatura pel que 

fa al vedat. 

El regidor Jordi Vilalta manté que així que 

li aportin i demostrin que els ingressos de 

l’anterior legislatura van ser els que diuen 

que van ser ja dirà. Intervé l’alcalde dient 

que els ingressos del vedat dels anys 

anteriors que s’han exposat són els que 

surten de la comptabilitat dels anys en 

qüestió i que no hi ha res més a aportar i 

que l’actual requeriment sorgeix arran de 

qüestionar els ingressos del vedat de 

l’actual legislatura. 

Intervé el regidor Jordi Vilalta per dir que 

en cap moment ho va qüestionar. L’Alcalde 

diu que així s’ha aprovat en acta. Jordi 

Vilalta diu que ja ho ha vist i que no hi està 

d’acord. L’alcalde pregunta com és que no 

ho diu quan es sotmet a votació l’acta. 

Respon Jordi Vilalta que li es igual, que 

està escrit d’aquella manera i que li es 

igual. 

També es fa esment a la reunió 

mantinguda avui mateix entre l’alcalde i 

Jordi Vilalta en que aquest manifesta a 

l’alcalde que en plenari del 2001 es va 

acordar com s’havia de gestionar els 

recursos del vedat i el seu funcionament. 

L’alcalde considera positiva el recordatori 

de Jordi Vilalta sobre aquest ple de 2001 

en que s’acordava sobre la gestió del vedat 

però s’ha d’entendre que cap dels actuals 

regidors no en tenia constància. Diu 

l’alcalde que es consultaran les actes de 

2001 i que si els acords de com s’havia de 

gestionar el vedat estan en acta es 

trobaran i s’obrarà en conseqüència. 

L’alcalde ordena que s’enviïn per correu 

electrònic el resum d’ingressos del vedat al 

regidor  Jordi Vilalta.    

 

11-INFORMES DE LA REGIDORIA 

D'OBRES. 

Es transcriu informe: 



9  
 

1. OBRA D’ARRANJAMENT MUR 

GUARDERIA I XARXA DE COL·LECTORS 

SECTOR ESCOLES 

Comentar que han iniciat les obres, 

consistent bàsicament al replanteig de la 

mateixa i inici de la demolició del paviment. 

Aquest matí hem acabat de concretar tots 

els detalls, corresponents a col·lectors, 

xarxa d’aigua, reixes interceptores, etc i 

garantir la mobilitats de veïns i vehicles de 

la zona. 

 

2. ETAP DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ. 

Comentar que l’obra queda una mica 

enrederida , segons els terminis previstos  

degut principalment  al retard d’entrega de 

tot lo relacionat, amb els equips 

electromecànics. 

 

3. PANTÀ 

Al respecte, podríem dir que pràcticament, 

la totalitat de l’obra està pràcticament 

acabada a manca de les millores 

proposades i quatre cosetes mes. 

 

4. CAL PANXA  

Comentar que els treballs segueixen 

segons lo previst. 

Hem iniciat les obres amb retirada de 

restes de mobiliaris i runes, desmuntatge 

de bastiments, enderroc de paviments, 

desmuntatge de murs, enderroc de 

sostres, etc, etc. 

Comentar que es un treball molt laboriós, 

degut bàsicament a que son treballs 

totalment manuals, inclòs la retirada de 

runes, 

Tots aquest treballs d’enderroc i retirada 

d’objectes , estan supervisats per els 

tècnics d’arqueologia. 

 

5. AIGUA POTABLE  

Comentar que a data d’avui hem deixat 

d’utilitzar l’aigua procedent de la bassa, 

degut bàsicament al baix nivell d’aigua 

existent i al mal estat de la 

impermeabilització existent. 

 

Hem decidit que la millor solució, és 

subministrat directament l’aigua de 

manantial al dipòsit de distribució i deixar 

de derivar l’aigua a la bassa i en cas de 

necessitat d'utilitzar l’aigua del pou de la 

plaça dels Arbres. 

Comentar que ja hem notat una baixada 

una baixada del consum, relacionada amb 

la reparació de la fuita d’aigua de la 

carretera de l’Albi. 
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Comentar que les analítiques realitzada 

aquest mes son totalment correctes segons 

RD. 

I per últim, avui precisament hem tingut 

visita de la tècnica de sanitat, en el que 

bàsicament la reunió o consistit en fer un 

repàs de les analítiques i incidències del 

servei. Comentar que per aquest any tenim 

pendent la neteja i desinfecció al dipòsit de 

distribució i capçalera que en principi es 

realitzarà avanç de l’estiu. NO ÉS DETECTA 

CAP NO CONFORMITAT. 

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

Donar compte de les despeses i ingressos 
de les festes de Nadal: 
-Actuació del dia Nadal: 1.028,50€ 
-Regals nens i nenes del dia Sant Esteve: 
102€ 
-Sopar de cap d’any: finalment no es va 
poder fer al Casal Vinaixenc i el que es va 
fer va ser repartir-lo per les cases. Es 
varen tornar 20€ per menú.                            
Total: 3.246,07€.  
-Caramels del dia de Reis: 396€ 
-Aportació familiars dels nens i nenes com 
a agraïment a la feina dels patges reials: 
183,25€ 
 
 
 
 

13-INFORMES D'ALCALDIA. 
 
Es transcriu informe: 
 
Subvenció per als llibres next generation 
1500€. 

Les subvencions atorgades de llar d’infants 
9000€. 

Sortirà a la fira de l’oli de les Borges el 
fulletó de la fira de Vinaixa per poder-ne fer 
difusió. A mitjans de febrer traurem la 
versió final per a tots els del poble, 
amistats, clients,... 

Hem tingut inspecció de sanitat a les 
instal·lacions del Bar Sol, i tot correcte, 
malgrat és una pre-inspecció, el resultat és 
satisfactori. 

La biblioteca ja està gairebé en marxa, a 
principis de febrer es farà l’obertura. S’està 
ultimant els últims detalls de senyalització i 
posada en servei. 

S’ha hagut de iniciar procediment de la 
legalització del muntacàrregues ja que al 
2016/2017 es va interrompre el 
manteniment  i ara s’ha d'adaptar a la nova 
normativa .Lamentem aquestes decisions 
que només serveixen a curt termini. 

Estem intentant que ADAMO acabi 
d’estendre fibra a la carretera de 
Tarragona per arribar a la zona del polígon. 

S’ha posat en marxa el local dels joves 
novament, amb un nou projecte amb nous 
joves del municipi. Ha estat subvencionat 
pel pla local de joventut  a través del 
Consell Comarcal i una petita part per part 
de l’Ajuntament , a banda del canvi de la 
màquina de clima que degut a l’estat que 
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va quedar el local en els darrer anys, havia 
quedat totalment destrossat. 

 
Alcalde demana a Jordi Sarlé si recorda per 
que es va deixar de fer el manteniment de 
l’ascensor del Centre Cívic doncs l’empresa 
que ho feia manté que va cessar la revisió 
per ordre de l’Alcalde. Jordi Sarlé respon 
que no recorda com va anar. 
 
 
 

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 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 
926 a 936. 
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L’Ajuntament comunica que es pot portar fluorescents, bombetes i càpsules de cafè pel seu 
reciclatge. Es recorda que també es pot dipositar les piles.  En horari habitual. També es 
demana una mica més de civisme en la deposició de tot tipus d’objectes als contenidors o al 
costat dels contenidors. Es recorda que tot el que no està autoritzat als contenidors de 
selectiva s’ha de fer a través de la recollida de voluminosos. El fet de no fer-ho provoca a 
l’any una despesa molt gran per l’Ajuntament en gestionar-ho, en l’any 2021 gairebé 6 
tonelades de material portat a deixalleria directament i deixat fora dels contenidors, amb una 
despesa de més de 4500 euros per l’Ajuntament. Us demanem un esforç de tothom. Per altra 
banda, comunicar que l’any 2021 hi ha hagut un descens del % de reciclatge del municipi 
passant del 46,91% del 2020 al 46,17% del 2021 reduint un 0,76% el percentatge de 
recollida. Recordem que els objectius del 2020 és del 50%. Animem des de l’Ajuntament a 
millorar aquest percentatge i arribar al 2025 al 60%    

L’Ajuntament informa que properament es recuperarà les sessions informatives temàtiques 
que es varen iniciar a la tardor del 2019. Cada mes hi haurà una sessió informativa i 
d’intercanvi d’opinions i punts de vista entre el consistori i els veïns i veïnes assistents. 
S’informarà de del dia i hora. 

L’Ajuntament recorda a totes les persones que tenen a càrrec un o varis gossos que és 
obligatori recollir les defecacions dels animals a la via pública o espais municipals. És una 
falta de respecte pel poble i per a tots els veïns no fer-ho a l’hora d’una falta de salubritat i 
un deteriorament de la imatge i el benestar de Vinaixa. 

L’Ajuntament informa que ha engegat una borsa d’habitatge per totes aquelles persones que 
vulguin llogar o comprar així com vendre o llogar un immoble. A través de la pàgina web de 
l’Ajuntament podeu trobar més informació, o als regidors. La finalitat d’aquesta borsa és tenir 
actualitzat les ofertes i demandes i, a través de l’Ajuntament, posar en contacte els 
interessats. Per poder-se anunciar en un o altre sentit, només és necessari enviar un correu 
electrònic amb les dades de l’immoble que s’ofereix o es demana. Trobareu més informació 
a la web. S’anima a tothom que estigui interessat a poder-se anunciar (sempre es mostra de 
forma anònima). Animeu-vos que ara és el moment. 

L’Ajuntament informa que s’està actualitzant els continguts de la pàgina web 
www.vinaixa.cat . Podeu trobar ja molts serveis i documents actualitzats i disponibles. Es 
demana que qualsevol incidència, millora o proposta que es faci arribar a l’Ajuntament. 


