
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

MARÇ 2022 - Nº32 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 29 de març del 2022 

PLE ORDINARI 29-03-2022 

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 Riera Carré, regidor 

- Jordi Vilalta Serra, regidor 
 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
Comprovada l’existència de quòrum 

suficient l’Alcalde declara obert l’acte i es 

passa a desenvolupar els assumptes que 

consten a l’Ordre del dia. 

 
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 l’ordenança 

reguladora de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 

6- Decret d’alcaldia per la seva 
ratificació si s’escau. 

7- Aprovació de certificacions d’obres. 
8- Plec de clàusules administratives i 

licitació de l’obra Millora de 
l’eficiència de la xarxa d’aigua 
potable de la ctra de l’Albi. 

9- Liquidació dels Comptes de l’exercici 
2021. 

10- Aprovació de Projecte Arranjament 
de varis serveis i equipaments als 
vestidors de la piscina municipal: els 
banys dels vestidors i la zona 
exterior de la piscina. 

11- Implantació primer cicle d’educació 
infantil a l’escola rural pel curs 2022-
2023. 

12- Informes de la Regidoria 
d'Agricultura.    
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13- Informes de la Regidoria d'Obres. 
14- Informes de la Regidoria de Festes i 

Educació. 
15- Informes d'Alcaldia 
16- 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 16 de febrer de 2022 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 també presents en 

aquella sessió. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  

PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 7/2022 a favor de XAS reforç de 
sostre amb dues biguetes metàl·liques a 
l’immoble de la ctra *******.  
2-Llicència 8/2022 a favor de TAT per 
tancament de finca a  l’immoble del carrer 
*****. 
3-Llicència 9/2022 a favor de PSB per 
reparació de la coberta a l’immoble del 
carrer ******. 
4-Llicència 10/2022 a favor de MGS per 
reparació de coberta i canvi de paviment a 
l’immoble de la ctra ******. 
5-Llicència  12/2022 a favor de JAMC per 
canviar la banyera per plat de dutxa i 
canviar rajoles del paviment a l’immoble 
del carrer *******. 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 

D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia 9/2022, de 17 de febrer 
 
Vist que en sessió plenària del dia 19 de 
maig de 2021 es va adjudicar a l’empresa 
Segesco Universal, SLU l’execució de l’obra 
Rehabilitació de Casa de Poblet. 
Vist que durant l’execució del projecte 
s’han constatat majors treballs 
d’arqueologia dels inicialment 
pressupostats. 
 
Vist que aquests majors treballs 
d’arqueologia han estat recollits en la 
memòria tècnica valorada Obres de 
rehabilitació de Casa de Poblet: treballs 
d’arqueologia, aprovada en sessió plenària 
de l’Ajuntament de 16 de febrer de 2022. 
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 Segesco 
Universal, SLU , CIF B25768342, l’execució 
de les obres dels treballs d’arqueologia 
inclosos a la memòria tècnica esmentada. 
2.-L’adjudicació s’estableix amb el preu de 
20.725,23 euros més 4.352,30 euros d’IVA 
(total 25.077,53 euros). 
3.-Requerir l’establiment de la garantia de 
1.036,26 euros. 
4-.-Donar compte de la present resolució al 
Ple de la Corporació. 
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2-Decret d’Alcaldia 10/2022, d’1 de març. 

Confeccionats per secretaria els padrons 
fiscals relatius al primer semestre de la 
taxa d’escombraries, al primer trimestre de 
la taxa de subministrament d’aigua i segon 
trimestre de la taxa de clavegueram, tots 
de l’exercici 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. 

 

3-Decret d’Alcaldia 11/2022, de 24 de març 

Amb motiu dels aiguats de 21 d’octubre de 
2019 molts caminis van quedar malmesos i 
cal el seu arranjament conforme a les 
diverses memòries valorades 
confeccionades per al seu arranjament. 

S’ha demanat pressupost pels 
arranjaments del camí de Comatimons, Les 
Solanes i el camí de l’IRYDA, camins pels 
quals l’Estat ha reconegut subvencions pel 
seu arranjament. 

-oferta d’Aragonesa de Obras  y 
Mantenimientos, SL, CIF B22342133. 

Import execució : 42.797,70 euros IVA 
inclòs. 

-oferta d’Obres i Asfaltatges Tarraco, SAU, 
CIF A17905571. Import d’execució: 
44.037, 95 euros IVA inclòs. 

-oferta de Sorigué, SAU ,CIF A25007832. 
Import execució: 44.600,60 euros IVA 
inclòs. 

Vist l’article 131.3 i 118  i DA 2a de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, sobre contractació. 

Vist l’article 53.1 o) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 

Acordo:  

1.-Adjudicar a l’empresa Aragonesa de 
Obras y Mantenimientos, SL CIF la 
realització de l’arranjament dels caminis 
Comatimons, les Solanes i camí de l’IRYDA 
per un import de 35.370 euros més 
7.427,70 euros d’IVA, en total 42.797,70 
euros. 

2.- Nomenar responsable del contracte a 
Xavier Zaragoza Montpel, director 
facultatiu del contracte d’obres. 

3.-Aprovar la despesa de l’obra de 
42.797,70 euros. 

4.-L’adjudicatària realitzarà l’actuació amb 
subjecció a les memòries valorades 
confeccioandes, les prescripcions de la 
direcció d’obra i conforme a la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

5.-L’adjudicatària establirà una garantia de 
1.768,50 euros. 
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4-Decret d’Alcaldia 12/2022, de 24 de març 

Amb motiu dels aiguats de 21 d’octubre de 
2019 molts caminis van quedar malmesos i 
cal el seu arranjament conforme a les 
diverses memòries valorades 
confeccionades per al seu arranjament. 

S’ha demanat pressupost pels 
arranjaments dels següents camins, pels 
quals l’Estat ha reconegut subvencions pel 
seu arranjament: Partdemunt, 
Comansegarra, Comaenvives, Ulldebou, les 
Planes, Sant Bonifaci, Barrils. 

-oferta d’Obres i Asfaltatges Tarraco, SAU, 
CIF A17905571. Import d’execució: 
31.324,48 euros IVA inclòs. 

-oferta de Romà Infraestructures i 
Serveis,SAU CIF A25012386. Import 
execució: 30.695,28 euros. 

-oferta de Sorigué, SAU ,CIF A25007832. 
Import execució: 31.700,79 euros IVA 
inclòs. 

Vist l’article 131.3 i 118  i DA 2a de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, sobre contractació. 

Vist l’article 53.1 o) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 

Acordo:  

1.-Adjudicar a Romà Infraestructures i 
Serveis, SAU CIF A25012386 la realització 
de l’arranjament dels caminis relacionats 
abans per un import de 25.368 euros més 
5.327,28 euros d’IVA, en total 30.695,28 
euros. 

2.- Nomenar responsable del contracte a 
Xavier Zaragoza Montpel, director 
facultatiu del contracte d’obres. 

3.-Aprovar la despesa de l’obra de 
30.695,28 euros. 

4.-L’adjudicatària realitzarà l’actuació amb 
subjecció a les memòries valorades 
confeccionades, les prescripcions de la 
direcció d’obra i conforme a la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

5.-L’adjudicatària establirà una garantia de 
1.268,40 euros. 

 

5-Decret d’Alcaldia 13/2022, de 24 març 

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 2022 i en virtut de les 
facultats atorgades pel Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

Decreto: 

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 
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-secretaria: Elisabet Arbat Molas, 
administrativa. 

3.-Convocar la licitació de l’adjudicació. 

4.-Donar publicitat al present decret i plec 
de clàusules. 

 

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 80 fins 
la 177. 
 
 
5- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

L’INCREMENT DE VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

Amb aquesta modificació es pretén adaptar 
l’ordenança reguladora de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana al Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes Locals segons 
la modificació establerta pel RDL 26/2021, 
de 8 de novembre, d’adaptació del Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals a la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional.  
Es dona compte als membres dels Ple que 
la nova ordenança permetrà fer el càlcul de 
l’impost a partir de l’import de l’increment 
real quan aquest sigui inferior a l’import de 
la base imposable determinada conforme a 
l’ordenança.  
El Text refós de la Llei d’hisendes locals 
aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març 

estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació 
de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 

Els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes 
afectats. 

Vist l’esborrany del projecte de modificació 
de les ordenances fiscals de l’impost  

Per tot això, el Ple acorda, amb el vot 
favorable dels set membres que legalment 
el componen, adopta dels següents 
Acords: 

Primer.  Aprovar provisionalment per a 

l’exercici de  2022  i següents la 

modificació de l’Ordenança fiscal  

reguladora de l’Impost de béns immobles. 

El text de l’article/es de l’Ordenança  que 

es modifica es: 

A)Article 6. Base imposable 

1. La base imposable d'aquest impost està 
constituïda per l'increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana 
manifestat en el moment de la 
meritació i experimentat al llarg d'un 
període màxim de vint anys. 

2. Per a determinar la base imposable de 
l'impost, es multiplicarà el valor del 
terreny en el moment de la meritació 
pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest 
article corresponent al període de 
generació de l'increment del valor. En 
cas que el període de generació sigui 
inferior a un any, es prorratejarà el 
coeficient anual tenint en compte el 
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nombre de mesos complerts, sense 
tenir en compte les fraccions de mes. 

3. En les transmissions de terrenys de 
naturalesa urbana es considerarà com 
el seu valor, al temps de la meritació 
d'aquest impost, el que tinguin fixat en 
aquest moment als efectes de l'impost 
sobre béns immobles. 
Això no obstant, quan el valor sigui 
conseqüència d’una ponència de valors 
que no reflecteixi modificacions de 
planejament aprovades amb 
anterioritat, es podrà liquidar 
provisionalment aquest impost d’acord 
amb el mateix. En aquests casos, en la 
liquidació definitiva s’aplicarà el valor 
dels terrenys obtingut conforme als 
procediments de valoració col·lectiva 
que s’instruïssin, referit al moment de 
la meritació. Quan aquesta data no 
coincideixi amb la data d’efectivitat dels 
nous valors cadastrals, aquests es 
corregiran aplicant els coeficients 
d’actualització que corresponguin, 
establerts a l’efecte en les lleis de 
pressupostos generals de l’Estat. 
Quan el terreny, encara que sigui de 
naturalesa urbana en el moment de la 
meritació de l’impost o integrat en un 
bé immoble de característiques 
especials, no tingui fixat valor cadastral 
en aquell moment, o, si en tingués, no 
concordi amb el de la finca realment 
transmesa, a conseqüència d’aquelles 
alteracions que per les seves 
característiques no es reflecteixin en el 
cadastre o en el padró de l’impost sobre 
béns immobles, conforme a les quals 
s’hagi d’assignar el valor cadastral, 
l’ajuntament podrà practicar la 

liquidació quan el dit valor cadastral 
sigui fixat, referint l’esmentat valor al 
moment de la meritació. 

4. En la constitució i la transmissió de 
drets reals de gaudi limitatius del 
domini, per determinar l'import de 
l'increment de valor cal prendre la part 
del valor del terreny proporcional als 
valors dels drets esmentats, calculat 
mitjançant l'aplicació de les normes 
fixades a l'efecte en l'impost sobre 
transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats i, en particular, 
dels preceptes següents: 
a) Usdefruit 

a. El valor de l’usdefruit temporal 
es reputarà proporcional al valor 
dels béns, a raó del 2 per 100 
per cada període d’un any, 
sense que mai excedeixi el 70%. 

b. En els usdefruits vitalicis, es 
considera que el valor és igual al 
70% del valor total del terreny 
si l'usufructuari té menys de vint 
anys, minorant, a mesura que 
l'edat augmenta, en la proporció 
de l'1% menys per cada any 
més, amb el límit mínim del 
10% del valor total. 

c. Si l'usdefruit constituït a favor 
d'una persona jurídica 
s'estableix per un termini 
superior a trenta anys o per 
temps indeterminat, s'ha de 
considerar fiscalment una 
transmissió de plena propietat 
subjecta a condició resolutòria. 

b) Ús i estatge 
El valor dels drets reals d'ús i 
estatge és el que resulta d'aplicar al 
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75% del valor del terreny sobre el 
qual s'han d’imposar, les regles 
corresponents a la valoració dels 
usdefruits temporals o vitalicis, 
segons els casos. 

c) Nua propietat 
El valor del dret de la nua propietat 
s'ha de fixar d'acord amb la 
diferència entre el valor de 
l'usdefruit, ús o estatge i el valor 
cadastral del terreny. 

d) Dret real de superfície 
El dret real de superfície s'ha de 
fixar d'acord amb les regles de 
l'usdefruit temporal.  

e) Altres drets reals  
Els drets reals no inclosos en 
apartats anteriors s'imputaran pel 
capital, preu o valor que les parts 
haguessin pactat al constituir-los, si 
fos igual o més alt que el que resulti 
de la capitalització a l'interès legal 
de la renda o pensió anual, o aquest 
si aquell fos menor. En cap cas el 
valor així imputat ha de ser superior 
al que tinguin determinat en el 
moment de la transmissió a l'efecte 
de l'Impost sobre béns immobles. 

5. En la constitució o transmissió del dret 
a elevar una o més plantes sobre un 
edifici o un terreny o del dret a construir 
sota el sòl, sense que això pressuposi 
l'existència d'un dret real de superfície, 
el quadre de percentatges anuals, 
previst a l’article 8 d’aquesta 
ordenança, s’aplicarà sobre la part del 
valor cadastral que representi, respecte 
a aquest valor, el mòdul de 

proporcionalitat fixat en l'escriptura de 
transmissió o, si no n'hi ha, el que 
resulti d'establir la proporció 
corresponent entre la superfície o 
volum de les plantes per construir en el 
sòl o el subsòl i la totalitat de superfície 
o volum edificats un cop construïdes 
aquestes plantes. 
En cas que no s'especifiqui el nombre 
de noves plantes, caldrà atenir-se, per 
tal d'establir-ne la proporcionalitat, al 
volum màxim edificable segons el 
planejament vigent. 

6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el 
percentatge corresponent s'ha d'aplicar 
sobre la part del preu just que 
correspongui al valor del terreny, llevat 
que el valor cadastral assignat a 
l'esmentat terreny fos inferior; en 
aquest, cas prevaldrà aquest últim 
sobre el preu just. 

7. En cas de substitucions, reserves, 
fideïcomisos i institucions successòries 
forals, cal aplicar les normes de 
tributació del dret d'usdefruit, llevat que 
l'adquirent tingui la facultat de disposar 
dels béns; en aquest supòsit, caldrà 
liquidar l'impost pel domini ple. 

8. Per a determinar la base imposable, es 
multiplicarà el valor del terreny en el 
moment de la  meritació pel coeficient 
que correspongui al període de 
generació de l'increment de valor 
establert en el quadre següent: 
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Període  coeficient Període coeficient 

menys 
d'1 any 

0,14 11 anys 0,08 

1 any 0,13 12 anys 0,08 

2 anys 0,15 13 anys 0,08 

3 anys 0,16 14 anys 0,10 

4 anys 0,17 15 anys 0,12 

5 anys 0,17 16 anys 0,16 

6 anys 0,16 17 anys 0,20 

7 anys 0,12 18 anys 0,26 

8 anys 0,10 19 anys 0,36 

9 anys 0,09 

Igual o 

superior a 

20 anys 

0,45 

10 anys 0,08   

 

Si a conseqüència de l'actualització dels 
coeficients màxims establerts en l'article 
107.4 del TRLRHL, qualsevol dels 
coeficients aprovats per la vigent 
ordenança fiscal resultés superior al 
corresponent nou màxim legal, s'aplicarà 
aquest directament fins que entri en vigor 
la nova ordenança fiscal que corregeixi 
aquest excés. 

9.-Quan, a instància del subjecte passiu, 
conforme al procediment establert a 
l'article 104.5 del TRLRHL, es constati que 
l'import de l'increment de valor és inferior 
a l'import de la base imposable 
determinada de conformitat amb el que es 
preveu en aquesta ordenança, es prendrà 

com a base imposable l'import del dit 
increment de valor. 

10.-L'import de l'increment de valor 
obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per 
la diferència entre els valors dels 
esmentats terrenys en les dates de 
transmissió i adquisició, prenent en cada 
cas el més alt dels següents valors a 
comparar: el que consti en el títol que 
documenti l'operació o el comprovat, si 
s’escau, per l'Administració tributària. 

11.-Si l'adquisició o la transmissió hagués 
estat a títol lucratiu, per tal d'aconseguir 
l'import de l'increment entre els valors dels 
esmentats terrenys en les dates de 
transmissió i adquisició, es prendrà el més 
alt dels següents valors a comparar: el 
declarat a efectes de l'impost sobre 
successions i donacions o el comprovat, si 
s’escau, per l'Administració tributària. 

12.-Per a determinar l'import de 
l'increment de valor no poden computar-se 
les despeses o tributs que gravin les 
esmentades transmissions. 

13.-Quan es tracti de la transmissió d'un 

immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, 

es prendrà com a valor del sòl a aquests 

efectes, el que resulti d'aplicar la proporció 

que representi en la data de meritació de 

l'impost el valor cadastral del terreny 

respecte del valor cadastral total. Aquesta 

proporció s'aplicarà tant al valor de 

transmissió com, si s’escau, al valor 

d'adquisició.  
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B)Article 7. Tipus de gravamen i quota 

La quota serà el resultat d'aplicar a la base 
imposable el tipus de gravamen següent:  

Període  tipus Període tipus 

menys 
d'1 any 

30% 11 anys 30% 

1 any 30% 12 anys 30% 

2 anys 30% 13 anys 30% 

3 anys 30% 14 anys 30% 

4 anys 30% 15 anys 30% 

5 anys 30% 16 anys 30% 

6 anys 30% 17 anys 30% 

7 anys 30% 18 anys 30% 

8 anys 30% 19 anys 30% 

9 anys 30% 

Igual o 

superior a 20 

anys 

30% 

10 anys 30%   

 

Segon.  Els acords definitius en matèria de 
modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici 2022 i següents es publicaran en 
el Butlletí Oficial de la Província sota els 
criteris següents: 

1) Es publicaran íntegrament els apartats 
dels  articles que hagin estat objecte de 
modificació i que facin referència als 
elements tributaris de determinació 
obligatoris per part de l’ajuntament. 

 

2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a 
la nova normativa reguladora de  les 
hisendes locals i general tributaris es farà  
remissió expressa al text/model de 
l’Ordenança de l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana aprovat per la Diputació de Lleida i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província 
núm.44 de 4 de març de 2022. 

Tercer. Exposar al públic en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
Durant el període d’exposició pública de les 
ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes 
previstos a l’article 18 del  text refós de la 
Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 
2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions 
que creguin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats i 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província el text íntegre de les 
modificacions efectuades. 

 

6-DECRET D’ALCALDIA PER LA SEVA 

RATIFICACIÓ SI S’ESCAU. 

Es dona compte als membres del Ple del 
Decret que es va dictar per possibilitar la 
interposició de recurs contenciós contra la 
resolució d’ADIF que desestimava la 
reclamació patrimonial interposada per 
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l’Ajuntament per danys deguts al 
vessament de carburant. 
 
Es transcriu decret: 
 
Decret d’Alcaldia 6/2022, de 8 de febrer. 

Atès que el dia 30 de novembre de 2021 el 
Secretari General de l’entitat pública 
empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias va dictar una 
resolució que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial per import de 
23.826,88 € presentada pels perjudicis 
patits com a conseqüència del vessament 
de combustible d’una locomotora 
accidentada el dia 22 d’octubre de 2019. 

Vist el que disposen els articles 21.1.k) de 
la llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases del 
règim local, i 53.1.k) de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya en relació amb 
l’atribució a l’alcalde de l’exercici de la 
defensa de l’ajuntament en les matèries de 
la seva competència. 

Vist l’informe preceptiu previ a l’exercici 
d’accions judicials de 4 de febrer de 2022, 
elaborat d’acord amb el que disposa 
l’article 221.1 del reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens 
locals. 

RESOLC: 

Primer - Interposar recurs contenciós 
administratiu contra la resolució del 
Secretari General de l’entitat pública 
empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de 30 de 
novembre de 2021, que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial 

de l’administració efectuada per 
l’ajuntament el 22 de desembre de 2020 
pels perjudicis ocasionats com a 
conseqüència del vessament de 
combustible d’una locomotora 
accidentada. 

Segon - Encomanar la defensa de 
l’ajuntament al Despatx Simeó Miquel, 
advocats associats, i la seva representació 
al procurador dels tribunals que aquell 
despatx designi d’entre els que tinguin 
poders per a plets atorgats. 

Tercer - Donar compte al ple d’aquest 
decret, en la primera sessió que convoqui, 
per a la seva ratificació. 

Josep Maria Tarragó Clivillé                            
Josep Sans Solsona 

Alcalde                                                             
Secretari interventor 

 
Jordi Sarlé manifesta que no entén que 
s’hagi de sotmetre a ratificació aquest 
decret doncs si la competència és d’Alcaldia 
i s’ha pres aquesta decisió això ja hauria de 
ser suficient. Es contesta que des de 
l’assessoria jurídica han demanat que el 
decret fos ratificat en plenari. 
 
Vist el decret, ateses les explicacions de 
l’Alcalde, el Ple per majoria absoluta 
acorda: 
Primer.-Ratificar el Decret en els seu justos 
termes. 
Segon.-Donar-ne compte als serveis 
jurídics de l’Ajuntament. 
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7-APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS 

D’OBRA. 

Es dona compte al Ple de les següents 
certificacions. 
 
-En relació a l’obra Projecte constructiu 
restauració de la presa del pantà. 
Sisena certificació:  
Pressupost adjudicació……… 149.367,36 € 
Import executat .................  147.188,92 € 
Import certificació núm.6 .....    2.178,44 € 
Pendent executar……................……….  0 € 
 
-En relació al sistema de drenatge  de la Tr. 
de les Escoles i recinte de l’escoles: 
Pressupost adjudicació……… 184.296,65 € 
Import executat ...................  51.681,06 € 
Import certificació núm.2 ....... 40.687,69 € 
Pendent executar………...…….  91.927,90 € 
 

-En relació a obres de Rehabilitació de la 
Casa de Poblet. Treballs d’arqueologia: 
Pressupost adjudicació……… 49.664,73 € 
Import executat .........................      0 € 
Import certificació núm.1....  21.943,40 € 
Pendent executar………….….  27.721,33 € 
 
Pressupost adjudicació…..…… 49.664,73 € 
Import executat ...............    21.943,40 € 
Import certificació núm.2...... 14.708,26 € 
Pendent executar……………...  13.013,07 € 
 

-En relació a obres de Rehabilitació de la 
Casa de Poblet de febrer. 
Pressupost adjudicació……… 202.934,70 € 
Import executat ..............      21.451,30 € 
Import certificació núm.3...............     0 € 
Pendent executar……….……  181.483,40 € 

 
Vistes les anteriors certificacions. 
Vist l’informe d’Intervenció dels Fons 
Municipal, el Ple amb el vot favorable dels 
set membres que legalment el componen 
acorda aprovar les certificacions 
esmentades. 
 
 
8-PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I LICITACIÓ DE 
L’OBRA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE 
LA CTRA DE L’ALBI. 
 
Es dona compte al Ple de la Resolució 
d’Alcaldia de 29 de març de 2022 en que 
es resol l’inici de l’expedient de 
contractació. 

Es dona compte de l’acta de replanteig dels 
projecte d’obres Millora de l’eficiència de la 
xarxa d’aigua potable de la ctra de l’Albi. 

L’Alcalde explica que cal iniciar l'expedient 
per a la contractació d'aquestes obres 
doncs a finals de setembre han d’estar 
executades i justificades.  

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 
set membres que legalment el componen, 
acorda: 
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Primer- Aprovar l’expedient de contractació 
de l’obra Millora de l’eficiència de la xarxa 
d’aigua potable de la ctra de l’Albi. 

Segon- Nomenar com a membres de la 
Mesa de Contractació de l’obra esmentada 
els següents: 

-president: Alain Anglès Pérez. 

-primer vocal: Xavier Zaragoza Montpel, 
arquitecte municipal. 

-segon vocal: Josep Sans Solsona, secretar 
interventor 

-secretaria: Elisabet Arbat Molas, 
administrativa. 

Tercer- Aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars, transcrites en 
annex, que ha de regir la  contractació 
Millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua 
potable de la ctra de l’Albi per un import 
conjunt de 134.307,28 euros més 
28.204,53 euros d’ IVA.(Total 162.511,81 
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. 

 

9-LIQUIDACIÓ DELS COMPTES DE 
L’EXERCICI 2021. 
 
Es dona compte al Ple Corporatiu  de la 
Resolució de l’Alcaldia referent a l’aprovació 
de la Liquidació del Pressupost de 2021, en 
el qual s’inclou tota la documentació, els 
estats i els justificants, d’acord amb la 
legislació vigent. 

Per tot això, l’Alcalde/President proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següent 
ACORD: 

Únic.- Donar-se per assabentat de la 
Resolució d’Alcaldia per la qual s’aprova la 
Liquidació de l’exercici 2021, el contingut 
del qual es transcriu tot seguit: 

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2022. 

Vist l’expedient de Liquidació del Pressupost 
General de 2021, formulada per la 
Intervenció en compliment del que es 
disposa a l’article 89 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril. 

La liquidació posa de manifest, respecte al 
pressupost de despeses i per cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves 
modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 

Respecte al Pressupost d’ingressos, i per 
cada concepte, la liquidació posa de 
manifest, les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats així com la 
recaptació neta. 

S’ha complert el que estableix l’article 92 i 
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 
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d’abril, que desenvolupa la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals i el seu Text refós. 

S’han emès els corresponents informes de 
Secretaria  Intervenció. 

Resultant que de la liquidació es desprèn un 
Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals de 515.180,37 euros. L’excés de 
finançament afectat ascendeix a 0 euros. 

En virtut de l’article 191.3 del Text refós de 
la Llei d’Hisendes Locals HE RESOLT:  

Primer.-Aprovar la següent liquidació: 

Pressupost de despeses exercici en curs: 

Pressupost inicial ...............  1.951.857,42 

Modificacions de despeses ...     501.423,14      

Pressupost definitiu.............  2.453.280,56 

Despeses compromeses......  2.238.230,57 

Obligacions reconegudes....   1.904.219,89 

Despeses ordenades..........   1.148.001,59 

Pagaments realitzats...........  1.148.001,59 

Obligacions pendents de 
pagament        .................     756.218,30 

 

Pressupost ingressos exercici en curs: 

Pressupost inicial ...............  1.951.857,42 

Modificacions ingressos .......     501.423,14 

Pressupost definitiu............   2.453.280,56 

Drets reconeguts ...............   2.325.608,93 

Recaptació neta ................   1.613.410,51 

Drets pendents de cobrament...712.198,42 

 

Resultat pressupostari   

1-Drets reconeguts  nets .....  2.325.608,93 

2-Obligacions reconegudes 
netes  ................................ 1.904.219,89 

3-Resultat pressupostari ......     421.389,04 

4-Despeses finançades amb romanent 
líquid de tresoreria.................................0 

5-Desviacions positives de 
finançament .......................   -112.190,10  

6-Desviacions negatives de finançament   0   

7-Resultat pressupostari ajustat309.198,94 

 

Estat tresoreria 

1-Total pagaments pressupostaris i no 
pressupostaris .................    2.247.008,35 

2-Existències finals..............     388.226,53 

3-Total cobraments pressupostaris i no 
pressupostaris ................     2.587.947,00 

4-Existències inicials ...............   47.287,88 

 

Estat romanent de tresoreria : 

1-(+) Drets pendents de cobrament a final 
exercici ............................   1.136.165,64 

             

      De Pressupost Corrent .......712.198,42 
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      De Pressupostos Tancats....339.990,73 

      D’operacions No Pressupostàries  ........  
83.976,49 

      Menys=Ingressos pendents d’aplic. Def      
-21.753,48 

 

2-(-) Obligacions pendents de pagament a 
final exercici ........................    947.540,62 

      De Pressupost Corrent .....  756.218,30 

      De Pressupostos Tancats .. 126.359,37 

      D’operacions No Pressupostàries ....... 
64.962,95 

     Menys=Pagaments pendents d’aplic. 
Def  ..... 0 

 

3-(+) Fons líquids tresoreria a final 
exercici ...............................    388.226,53 

 

4-Romanent tresoreria total (1-2+3) 
555.098,07 

 

5-(-)Romanent tresoreria afectat a 
despeses amb finançament finalista…......0 

 

6-(-)Saldos de dubtós 
cobrament  ............................. 39.917,70 

 

7-Romanent de tresoreria per despeses 
generals(4-5-6) .......................515.180,37 

10-APROVACIÓ DE PROJECTE 
ARRANJAMENT DE VARIS SERVEIS I 
EQUIPAMENTS ALS VESTIDORS DE LA 
PISCINA MUNICIPAL:ELS BANYS 
DELS VESTIDORS I LA ZONA 
EXTERIOR DE LA PISCINA. 
 
Es dona compte als membres del Ple del 
projecte Arranjament de varis serveis i 
equipaments als vestidors de la piscina 
municipal: els banys dels vestidors i la zona 
exterior de la piscina redactat per 
l’arquitecte Sr. Xavier Zaragoza Montpel. El 
pressupost d’execució ascendeix a 
20.023,24 euros. 
D’acord amb l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, el Ple 
Corporatiu, amb el vot favorable dels set 
membres que legalment el componen 
acorda: 
Primer.-Aprovar inicialment el projecte 
d’obres esmentat. 
Segon.-Sotmetre a informació pública 
l’expedient i projecte 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. 
 

11-IMPLANTACIÓ PRIMER CICLE 

D’EDUCACIÓ INFANTIL A L’ESCOLA 

RURAL PEL CURS 2022-2023. 

Es dona compte al Ple de l’Ordre 
EDU/67/2020, de 26 de maig, del 
procediment d’implantació dels 
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ensenyaments de primer cicle d’educació 
infantil a les escoles rurals. 
En aquesta ordre es concreta, entre altres, 
que les llars d’infants que participen en el 
pla experimental disposen fins a la 
finalització del curs 2022-2023 per 
adequar-s’hi mitjançant la subscripció d’un 
conveni entre el Departament i 
l’Ajuntament. 
L’Alcalde comenta que el pla experimental 
es vigent fins a la fi del curs 2022-2023 
però que poder no cal esperar fins al final i 
pel curs vinent ja demanar la implantació 
dels sistema de l’Ordre EDU/67/2020. 
Aquestes intencions s’han parlat amb els 
responsables de l’escola i la llar d’infants 
que no han expressat cap objecció. 
El Ple amb el vot favorable dels set 
membres que legalment el componen 
acorda: 
1.-Implantar definitivament el primer cicle 
de l’educació infantil a l’escola rural de 
Vinaixa pel curs 2022-2023. 
2.-Sol·licitar al Departament 
d’Ensenyament la implantació definitiva. 
3.-Subscriure, així que sigui adient, el nou 
conveni de compromís amb les noves 
condicions. 
 

12-INFORMES DE LA REGIDORIA 

D'AGRICULTURA.  

En relació al vedat s’informa que s’ha 
demanat permís especial de caça per danys 
dels conills. 

També s’informa que s’han rebut els 
permisos per la captura de cabirols que 
s’ofereixen a 100 euros pels socis locals i a 
200 euros pels socis fora vila. 

S’informa que s’ha acabat la temporada de 
caça major. Comenta el regidor que el DAC 
ha ofert menys captures que l’any passat i 
que es desconeix el motiu. 

 

En quan a camins s’informa que s’iniciarà 
en breu la reparació de camins sols en 
aquells trams en que s’ha de posar reg 
asfàltic doncs de moment sols es 
subvenciona aquest sistema 
d’arranjament. 

 

13-INFORMES DE LA REGIDORIA 

D'OBRES. 

Es transcriu informe del regidor d’obres. 

“ETAP” 

Les previsions son les següents. 

- quadre i  acabat del software de gestió, 
el 22 d’abril. 
- Col·locació de tapa de registre , arqueta 
reguladora de pressió, 6 d’abril. 
- Col·locació de tanca perimetral de 30 
metres de longitud i les claus de portes, 6 
d’Abril 
-Estesa de 19 m3 de graveta , en el recinte 
de les instal·lacions, 7 d’abril. 
-I finalment, la posta en marxa , proves 
pneumàtiques proves del software,  30 
abril. 
 
TRAVESIA DE LES ESCOLES  

-Asfaltar previst a tot estirar la setmana 
posterior a Setmana Santa. 
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-Dijous encofrat mur ( llosa fonament ) i la 
setmana vinent faran el mur costat Plaça 
de les Garrigues. Aquests dies estan 
passant ferro de la llosa. Aquest dies estan 
posant ferro de la llosa. A partit d'aquí 
aixecar mur de pedra costat carrer.  

-La previsió es acabar tot d'aquí un mes. 

 

CAL PANXA  

En aquest moment , s'està fent el repicat i 
reblert de façana principal. 

A l’interior no podem fer res més , fins a la 
resolució del Departament de Cultura, que 
en principi es reuneixen el dia 6 d’abril. 

 

Comentar que es presentarà la 
documentació per optar a ajudes de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per la 
confecció i actualització del pla director del 
servei d’abastament d’aigua municipal . 

 

14-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 

FESTES I EDUCACIÓ. 

Es transcriu informe de la regidora. 
 
FESTES: 

Donar compte de la festa de Carnaval que 
es va celebrar el passat dissabte 5 de març. 
En total la festa ha costat 1.490€ +IVA 
entre el grup d’animació i la disco-mòbil i 
deejay.  

L’ajuntament i l’associació de dones la 
Ruella, juntament amb Consell Comarcal i 

el SIAD, ha col·laborat i ha organitzat a la 
biblioteca el dimarts 8 de març, dia de la 
dona, un taller gratuït per parlar sobre la 
Menopausa. 

EDUCACIÓ:  

S’ha organitzat un casal de setmana santa 
per tal d’ajudar en la conciliació familiar. Es 
durà a terme els dies 11, 12, 13 i 14 d'abril 
de 9 a 13h al Casal Vinaixenc.  

L’edat mínima per apuntar-se és de 2 anys 
i el preu són 15€.  

 
 
15-INFORMES D'ALCALDIA. 

Es transcriu informe d’Alcaldia. 
 
-S’ha sol·licitat un ajut per l’adquisició de 
llibres per a biblioteques dels fons Next 
Generation, 1500 €. Ajut per adquisició de 
fons per a biblioteques, 2000 €. Ajut per 
novetats editorials per biblioteques, 2500€. 
També s’ha sol·licitat l’ajut a NEXT 
GENERATION: Programa d’ajudes per a 
inversions a projectes singulars locals 
d’energia neta en municipis  amb repte 
demogràfic (DUS 5000) al projecte de 
reducció demanda fotovoltaica i aerotermia 
a les escoles amb un cost de 382.248,53 

-No s’ha atorgat cap subvenció  

-Donar un balanç inicial a la 19a edició de 
la Fira de l’oli i la pedra on comentar que 
en el proper ple es desglossa els resultats 
de les enquestes i altres  indicadors. De 
totes formes, avançar que des de l’equip 
de govern es valora molt positivament 
l’edició preparada per aquest any. 
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-També m'agradaria fer un petit balanç de 
la biblioteca Marius Torres on durant el 
mes de febrer hi ha hagut 363 visites i 
durant el març 419 ( sense contar les de la 
fira de l’oli). Per altra banda, s’estan 
iniciant les diferents activitats de la pròpia 
biblioteca per a totes les edats. 

-Comentar que la gratificació als 
tractoristes de les nevades 2021, de la 
filomena, hi ha 400€ que no s’han recollit i 
per tan, tal hi com vam dir, els destinarem 
a la partida d’ajuda a les entitats i 
associacions. 

-El passat divendres dia 25 de març, al 
marc de la Fira de l’oli, vam celebrar una 
trobada entre representació de pagesos 
professionals i no professionals, així com a 
joves agricultors , pagesos de diferents 
cultius,... per fer una trobada amb la 
consellera Teresa Jordà. La trobada va ser 
molt positiva i van sortir varies línies de 
treball com el desenvolupament del reg 
Segarra-Garrigues, els danys de fauna,... 
creiem que va ser un punt d’inici per poder 
anar treballant els temes i des de 
l’ajuntament també fer-ne pressió. 

-Referent a la Casa de Poblet, comentar 
que s’ha treballat per canviar el paviment 
de la planta baixa tot deixant al descobert 
o visibles part de les estructures que s’han 
trobat en l’arqueologia. Bé, ni el 
departament de Cultura de la Generalitat, 
com els responsables del 1,5% han 
acceptat i per tant, haurem de tornar-ho a 
tapar, previ protecció. S’estudiarà reflexar-
ho a posterior-hi. 

 

-Es demana que es diposita les 
escombraries cada contenidor 
corresponent, hem detectat moltes cases 
que no estan realitzant el reciclatge, quan 
és una obligació de tots nosaltres. Per altra 
banda, ratllant l’incivisme, no està permès 
deixar bosses d'escombraries a les 
papereres així com a fora dels contenidors. 
Demanem que tothom s’esforci.  

-Es demana a tothom que tingui gossos 
que reculli les defecacions, ja que 
últimament, hem notat un augment 
d’incivisme. Creiem que és un respecte per 
a tothom. 

 

 
16-PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Jordi Sarlé recorda que en l’acta 
de la sessió de 19 de gener de 2022 s’hi 
havia de reflectir la relació de despeses i 
ingressos del vedat i que no sap si s’ha fet 
i quins són els imports doncs es va acordar 
que li seria enviat per correu electrònic i no 
ha rebut res. Es reconeix que no es va 
enviar per oblit. Durant el plenari es recull 
l’acta de l’arxiu i s’entrega al regidor per 
que pugui fer les oportunes 
comprovacions.  

L’Alcalde demana a Jordi Vilalta si ha 
aportat alguna documentació justificativa 
dels ingressos/despeses del vedat de 
temporades de l’anterior legislatura. El 
regidor aporta un full manuscrit en que 
segons ell es relacionen o justifiquen 
despeses i ingressos. S’ordena fer còpia del 
full manuscrit. S’acorda que les dades 



18  
 

seran estudiades fora del Ple i en proper 
ple ja seran debatudes. 

Jordi Vilalta també manifesta que ell 
desconeix com es fa la comptabilitat i que 
poder hi ha ingressos i despeses del vedat 
que no estan reflectits a les partides que 
pertocaria del vedat. L’Alcalde respon que 
pel que fa a ingressos hi ha una partida 
específica i no veu per que des de 
secretaria hagin de fer anotacions del 
vedat en partides que no són del vedat.   

L’Alcalde de tota manera recorda que sols 
es demana la justificació de a on son els 
ingressos procedents de la caça major que 
no consten a les comptabilitats dels anys 
en que era encarregat del vedat i consten 
en contractes entre el vedat i adjudicatari. 

Jordi Sarlé pregunta pels dos robatoris que 
han hagut recentment en cases. L’Alcalde 
diu que sap dels robatoris com tothom però 
oficialment no ha ha gut cap comunicació 
amb responsables policials. L’Alcalde 
també informa que va haver un intent 
d’ocupació d’habitatge. 

Jordi Sarlé demana si no es farà alguna 
moció de suport a Ucraïna i de rebuig de la 
guerra com en altres llocs. Respon l’Alcalde 
que no ha arribat a secretaria cap model 
de moció en relació a aquest tema i que si 
se’n té coneixement d’alguna es faci arribar 

a l’Ajuntament per a que sigui sotmesa a 
aprovació. 

En relació a la guerra l’Alcalde comenta que 
es van fer gestions amb la Generalitat per 
a que una ciutadana ucraïnesa resident a 
Vinaixa pogués comunicar-se amb els seus 
familiars a Ucraïna. També es va parlar 
amb responsables de la Generalitat pel 
tema d’acolliment de refugiats i de moment 
no està articular per municipis com 
Vinaixa . També alguns veïns de Vinaixa 
s’han ofert a acollir refugiats. 

D’altra banda, consta que la recollida 
d’aliments va arribar als perjudicats de per 
guerra. 

 

 
 

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 
957 a 976. 

    
    

  


