
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

MAIG 2022 - Nº34 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 30 de maig del 2022 

PLE ORDINARI 30-05-2022 

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- Aprovació Pla de tresoreria 
6- Festes locals per 2023. 
7- Aprovació de certificacions d’obra. 
8- Adhesió a la primera pròrroga del  

contracte 2019.03-d1 de l’acord 
marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya 
(Exp.2019.03) 

9- Adhesió al Grup d’Acció Local 
Associació Leader de Ponent. 

9.bis-Moció en defensa dels Jutjats de 
Pau. 
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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L’Alcalde proposa també incloure en l’ordre 
del dia el debat i acceptació, si s’escau, de 
la Moció en defensa dels Jutjats de Pau.  
Amb el vot favorable dels tots els membres 
que legalment componen el Ple s’acorda 
incloure i tractar aquest punt a l’ordre del 
dia com a 9 bis. 
 

 

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 27 d’abril 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 5 

membres presents en aquella sessió. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  

PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 15/2022 a favor de Taller de 
Piedra Moragues,SA per a la col·locació de 
plaques solars a l’immoble del carrer de La 
Font, 4.   

2-Llicència 17/2022, a favor de MAC per 
arranjament de la cabana/magatzem de la 
parcel·la 157 del polígon 4. 

3-Llicència 18/2022 a favor de Pedres 
Magami,SL per sanejament i pavimentació 
de l’esplanada de moviment i càrrega de 
camions al carrer Estació, s/n. 

4-Llicència 21/2022 a favor de JMTA per 
reparar teulada a l’immoble de la ctra **** 

5-Llicència 22/2022 a favor de FGR per 
repicat de façana per deixar pedra vista a 
l’immoble del carrer *****. 

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 

D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia  15/2022, de 3 de maig 
 
Sol·licitat per VPE, DNI 47676****, els 
drets sobre un columbari del cementiri 
municipal. 
Vista l’Ordenança Municipal de cementiris 
aprovada en sessió plenària del dia 22 de 
desembre de 2014, publicada al BOP de 
Lleida núm. 31 de 16 de febrer de 2015. 
Vista l’Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa del cementiri local, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local, aprovada en sessió plenària 
del dia 10 d’octubre de 2018 i publicada al 
BOP de Lleida, núm. 238 d’11 de desembre 
de 2018. 
Vist l’informe de secretaria de 3 de maig de 
2022 
Decreto: 
1.-Atorgar a VPE, DNI 4767****,  la 
concessió del columbari número B6 pel 
termini de 25 anys a comptar des de 
l’expedició del títol. 
2.-Liquidar la taxa de 250 euros. 
3.-Que per secretaria es doni d’alta el nou 
titular en el padró de conservació del 
cementiri municipal. 
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2-Decret Alcaldia 16/2022, de 6 de maig. 

Atesos els antecedents d’expedients de 
disciplina urbanística tramitats per 
l’Ajuntament en relació a la finca del carrer 
Migdia 22 de Vinaixa: 

- expedient núm. 7/2014 (col·locació de 
caixa de camió sense llicència i 
il·legalitzable); 

- expedient núm. 28/2014 (col·locació 
d’una mòbil home sense llicència i 
il·legalitzable); 

- expedient núm. 14/2016 (col·locació de 
caseta de fusta prefabricada sense llicència 
que, un cop atorgada, incompleix 
l’alineació a vials i materials d’acabat no 
permesos); 

- expedient núm. 22/2017 (col·locació de 2 
casetes de fusta prefabricada amb 
incompliment de l’alineació a vials, 
tipologia entre mitgeres i acabats exteriors, 
més una 3a caseta sense llicència, totes 
tres il·legalitzables). 

Atesos els litigis en que han derivat els 
anteriors expedients, havent tramitat els 
següents plets tots a instància de la 
propietat: 

- recurs ordinari 122/2015 davant el Jutjat 
Contenciós núm. 1 de Lleida (desestimat 
per Sentència 456/2016, de 20 de 
desembre); 

- rotlle d’apel·lació 66/2017 davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(desestimat per Sentència 1111/2018, de 
27 de desembre); 

- recurs ordinari 394/2018 davant el Jutjat 
Contenciós núm. 1 de Lleida (desestimat 
per Sentència 202/2020, de 23 de 
desembre); 

- recurs ordinari 479/18 davant el Jutjat 
Contenciós núm. 1 de Lleida (acumulat 
amb l’anterior i desestimat per Sentència 
202/2020, de 23 de desembre); 

- recurs ordinari 493/18 davant el Jutjat 
Contenciós núm. 1 de Lleida (acumulat 
amb l’anterior i desestimat per Sentència 
202/2020, de 23 de desembre); 

- rotlle d’apel·lació 1015/2021 davant del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
que en aquest moment es troba en tràmit. 

Vist l’escrit presentat el 14 de març de 2022 
per la Sra. NCF davant l’Ajuntament de 
Vinaixa en relació a cessió de vials i 
modificació d’acabats de construccions 
preexistents en la seva finca del carrer 
Migdia 22 de Vinaixa. 

Vist l’informe jurídic de l’assessoria 
municipal de data 27 d’abril de 2022, en el 
sentit d’estimar parcialment la sol·licitud 
pel que fa a l’inici d’expedient per la cessió 
de vials i sòl per donar compliment al 
planejament vigent, tot desestimant la 
sol·licitud sobre l’aprovació i homologació 
del canvi de materials dels acabats de les 
construccions per no ser aquest el moment 
oportú a la vista de la litigis pendents del 
recurs d’apel·lació interposat per la 
propietat. Així com que diversos informes 
tècnics obrants als expedients de disciplina 
urbanística indicarien que s’ha pogut 
construir sobre vials, motiu pel qual no es 
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podrien tampoc tramitar de forma 
simultània els dos expedients. 

Vista la normativa urbanística d’aplicació a 
la formalització de les cessions de sòl 
obligatòries i gratuïtes que es preveuen als 
articles 29 i ss. del RD 1093/1997 i 124 i 
142 RLUC. Per les competències legalment 
atribuïdes per la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, 

RESOLC: 

Primer.- Estimar parcialment la sol·licitud 
formulada per la Sra. NCF en data 14 de 
març de 2022 i incoar expedient de cessió 
de vials i sòls en compliment del 
planejament vigent. 

Segon.- Ordenar als serveis tècnics 
municipals l’emissió d’un informe detallat 
sobre els pressupòsits i termes concrets de 
la cessió. Per a que, un cop emès l’informe 
tècnic, amb audiència a la propietat es 
pugui resoldre sobre la cessió a formalitzar. 

Tercer.- Es notifiqui acord als interessats 
informant-los que, en ser un acte de tràmit, 
no admet recurs. 

 

3-Decret d’Alcaldia 17/2022, 12 de maig 

Confeccionats per secretaria els padrons 
fiscals relatius al segon trimestre de la taxa 
de subministrament d’aigua, tercer 
trimestre de la taxa de clavegueram i taxa 
de manteniment de cementiri, 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. 

 

4-Decret d’Alcaldia 18/2022, de 16 de maig 

Per Decret d’Alcaldia 13/2022, de 24 de 
març s’aprova el Plec de Clàusules que 
havien de regir l’adjudicació del 
manteniment de la zona poliesportiva, 
piscines municipals i bar per a la 
temporada 2022. Vista la proposta de la 
Mesa de Contractació, del dia 12 maig de 
2022, per a l’adjudicació dels serveis del 
manteniment de la zona poliesportiva, 
piscines municipals i bar per a la 
temporada 2022,  

Decreto 

Primer.-  Proposar a l’òrgan de 
contractació, com a adjudicatari del 
contracte serveis del manteniment dels 
vestidors de la zona poliesportiva i de les 
piscines municipals, així com de 
l’explotació del bar, temporada 2022, a Pol 
Bonet Arbat, DNI 78102498-H, Mar Bonet 
Arbat, DNI78102497V i Josep Bonet 
Gallart, DNI 40887465C. 
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Segon.- Exigir l’establiment de la garantia 
de 750 euros. 

Tercer.-Establir el preu d’arrendament de 
396 euros/mes.(13,20 euros/dia) 

Quart.-Requerir la declaració responsable 
d’acceptació íntegra de les condicions del 
present Plec de clàusules. 

Cinquè.-Exigir aportació del certificat de 
delictes sexuals a Josep Bonet i Pol Bonet. 

Sisè.- Que per secretaria es redacti per a la 
seva signatura del corresponent contracte 
i, finalment, donar compte al Ple en la 
propera sessió ordinària que es celebri. 
 
 
5-Decret d’Alcaldia 19/2022, de 19 de 
maig. 

FETS 

El pressupost municipal per a l’any 2022, 
junt amb la Plantilla i la  Relació de llocs de 
treball d’aquest Ajuntament, ha esdevingut 
definitiu, publicat als BOP de Lleida núm. 8 
de 13 de gener de 2022 i BOP de Lleida 
núm.11 de 18 de gener de 2022. 

FONAMENTS JURÍDICS 

L’art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local 
estableix que les Corporacions locals 
formaran públicament la seva oferta 
d'ocupació, ajustant-se als criteris fixats en 
la normativa bàsica estatal. 

L’art. 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic disposa que les necessitats 

de recursos humans amb assignació 
pressupostària que hagin de proveir-se 
mitjançant la incorporació de personal de 
nou ingrés seran objecte de l’oferta pública 
d’ocupació. 

D’acord amb l’art. 56 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de personal de les entitats 
locals, constitueix l’oferta pública 
d’ocupació de cada entitat local les places 
dotades pressupostàriament de les 
diferents escales, subescales, classes i 
categories, tant de personal funcionari com 
de personal laboral, que corresponguin a 
llocs de treball la provisió dels quals no hagi 
estat possible pels sistemes reglamentaris.  

Els articles anteriors cal posar-los en relació 
amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública. 

L’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, disposa que addicionalment a 
l’establert en els article 19.Ú.6 de la Llei 
3/2017, de 27 de juny, de pressupostos 
generales de l’Estat per a l’any 2017, i art. 
19.Ú.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2018, s’autoritza una taxa addicional per a 
l’estabilització de l’ocupació temporal que 
inclourà les places de naturalesa 
estructural que, estiguin o no dins de les 
relacions de llocs de treball, plantilles o 
altra forma d’organització de recursos 
humans que estiguin contemplades en les 
distintes Administracions públiques i 
estiguin dotades pressupostàriament, 
hagin estat ocupades de forma temporal i 
ininterrompudament, almenys, en els tres 
anys anteriors a 31 de desembre de 2020.  
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Sens perjudici del que estableix la 
disposició transitòria primera, les places 
afectades pels processos d’estabilització 
previstos en els articles 19.Ú.6 de la Llei 
3/2017, de 27 de juny, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2017, i 
19.Ú.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2018, seran incloses dins del procés 
d’estabilització descrit en el paràgraf 
anterior, sempre que hagessin estat 
incloses en les corresponents ofertes 
públiques d’ocupació d’estabilització i 
arribada la data d’entrada en vigor de la 
present llei, no haguessin estat 
convocades, o havent estat convocades i 
resoltes, hagin quedat sense cobrir. 

Les ofertes d’ocupació que articulin els 
processos d’estabilització hauran 
d’aprovar-se i publicar-se en els respectius 
diaris oficials abans de l’1 de juny de 2022 
i seran coordinades per les Administracions 
públiques competents.  

La publicació de les convocatòries 
d'aquests processos selectius per a la 
cobertura de les places incloses en les 
ofertes d'ocupació pública haurà de 
produir-se abans del 31 de desembre de 
2022 i la resolució dels processos haurà de 
finalitzar abans del 31 de desembre de 
2024. 

Per la qual cosa, RESOLC:  

Primer. Aprovar l’Oferta pública d’ocupació 
per a l’estabilització de l’ocupació temporal 
que s’adjunta com a Annex, emparada en 
la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública. 

Segon. Publicar l’Oferta pública d’ocupació 
per a l’estabilització de l’ocupació temporal 
en el BOP de Tarragona i, de conformitat 
amb el que disposa l’art. 57.2 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals, en el DOGC. 

La publicació de la convocatòria per a la 
cobertura de les places incloses en l'oferta 
d’ocupació pública per a l'estabilització de 
l’ocupació temporal haurà de ser abans del 
31 de desembre de 2022 i la seva resolució 
abans del 31 de desembre de 2024. 

Tercer. Notificar aquesta Resolució a les 
persones treballadores que ocupen les 
places incloses en l’Oferta Pública 
d’Ocupació per a l’estabilització de 
l’ocupació temporal, que seran convocades 
en els termes establerts a la Llei 20/2021, 
del 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública.   

Quart. Trametre còpia de l’Oferta pública 
d’ocupació per a l’estabilització de 
l’ocupació temporal a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya.  

Cinquè. Certificar al Ministeri d'Hisenda, a 
través de la Secretaria d'Estat de 
Pressupostos i Despeses, el nombre de 
places estructurals ocupades de forma 
temporal existent en cadascun dels àmbits 
afectats. 

Sisè. Proporcionar la informació estadística 
corresponent als resultats del procés 
d'estabilització d'ocupació temporal a 
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través del Sistema d'Informació Salarial del 
Personal de l'Administració. 

ANNEX 2 de personal laboral 

 

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 250 fins 
la 335. 
 
 
5-APROVACIÓ PLA DE TRESORERIA 

Es dona compte als membres del ple que 
el període mitjà de pagament a proveïdors 

de l’Ajuntament de Vinaixa del quart 
trimestre de 2021 va ser superior a 60 dies. 
De conformitat amb la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera  i 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, cal 
que es modifiqui el Pla de Tresoreria als 
efectes de que s’aconsegueixi un període 
mig de pagament de 30 dies o inferior en 
el transcurs de 2022. 
Per tot això, es presenta als membres del 
Ple el present Pla de Tresoreria que es 
resumeix seguidament . 

 

DENOMIN

ACIÓ 

GR

UP 

NOM

BRE 

PLA

CES 

SISTE

MA 

ACCÉ

S 

HABILITACIÓ 

Administrati

va 

C1 1 Concur

s 

(DA 6a Llei 

20/2021)Procé

s estabilització 

Auxiliar de 

biblioteca 

C2 1 Concur

s-

Oposic

ió 

(DA 8a Llei 

20/2021)Procé

s estabilització 

Agutzil AP 1 Concur

s 

(DA 6a Llei 

20/2021) 

Procés 

estabilització 

Neteja AP 1 Concur

s 

(DA 6a Llei 

20/2021)Procé

s estabilització 

Serveis 

assistencial

s 

AP 2 Concur

s 

(DA 6a Llei 

20/2021)Procé

s estabilització 

 

DESPESES 

     

 

gener febrer març abril maig juny 

Cap 1 20837 21228 21229 17454 17454 33500 

Cap 2 23910 26351 56116 17800 21000 17500 

Cap 3 684 39 275 715 717 750 

Cap 4 2062 3204 921 8370 7985 7900 

Cap 6 37827 135628 74399 0 0 83500 

Cap 9 1952 252000 1969 1970 1970 1978 

       

 

INGRESSOS 

    

 

gener febrer març abril maig juny 

Cap 1 18730 14001 12547 13800 13800 13800 

Cap 2 5 25 301 410 258 300 

Cap 3 2136 4010 10679 16500 16500 16500 

Cap 4 9238 11438 9665 15000 15000 56000 

Cap 5 450 900 450 450 450 750 

Cap 7 0 107445 161940 0 0 0 

Cap 8 0 250000 0 0 0 0 

Cap 9 0 0 0 0 0 0 



8  
 

Vist el Pla de Tresoreria, els membres del 
Ple amb el vot favorable dels sis membres 
presents dels set que legalment el 
componen acorda: 
1.-Aprovar el Pla de Tresoreria de 2022. 
2.-Trametre aquest a la Direcció General 
de Política Financera, Assegurances i 
Tresor. 
 

6-FESTES LOCALS PER 2023. 

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 del Departament d’Empresa i Treball 
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 set membres que legalment 
el componen acorda: 

- Proposar com a festes locals de Vinaixa 
per a l’any 2023, el dia 24 d’abril i el 28 
d’agost. 

- Comunicar aquest acord al Departament 
d’Empresa i Treball. 

 
7-APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS 

D’OBRA. 

Es dona compte al Ple de les següents 
certificacions. 
 
-En relació a l’obra Drenatge de la 
Travessera de les Escoles i de l’escola 
municipal 
Pressupost adjudicació…….… 184.296,65 €  

Import executat ................  146.461,74  € 

Import certificació núm.4........21.604,31  € 

Pendent executar……......……  16.230,60  € 

 

-En relació a l’obra Rehabilitació de la Casa 
de Poblet: 
Pressupost adjudicació…… 202.934,70  € 

 

DESPESES 

     

 

juliol agost setembre octubre novembre desembre 

Cap 1 17450 17450 17450 17500 17500 33500 

Cap 2 17500 17500 17500 17500 17500 17500 

Cap 3 750 750 750 750 750 750 

Cap 4 7700 7800 7700 7700 7700 7700 

Cap 6 0 0 0 75500 0 0 

Cap 9 7473 1978 1990 7485 2000 2000 

       

 

INGRESSOS 

    

 

juliol agost setembre octubre novembre desembre 

Cap 1 13800 13800 13800 13800 13800 13800 

Cap 2 300 300 500 300 300 300 

Cap 3 18000 17500 22500 16500 16500 16500 

Cap 4 15000 15000 15000 28000 21000 20000 

Cap 5 950 950 750 450 450 450 

Cap 7 73000 0 0 0 69000 0 

Cap 8 0 0 0 0 0 0 

Cap 9 0 0 0 50492 0 0 
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Import executat .................  27.772,47  € 
Import certificació núm.5........ 8.607,25 € 
Pendent executar……………  166.554,98  € 
 

Vistes les anteriors certificacions. 
Vist l’informe d’Intervenció dels Fons 
Municipal, el Ple amb favorable dels set 
membres presents que legalment el 
componen acorda aprovar les certificacions 
esmentades. 
 
 

8-ADHESIÓ A LA PRIMERA 

PRÒRROGA DEL  CONTRACTE 

2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE 

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 

ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 

ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA  

Antecedents.-  

1.- El Consorci Català pel desenvolupament 
Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar 
en la sessió de la seva Comissió Executiva 
de data 1 d’octubre de 2020, i prèvia 
tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat 
amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per Resolució de Presidència del 
CCDL de data 22 de juny de 2020 i 
publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, la selecció de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2019.03), d’acord amb el 
següent detall d’empreses seleccionades: 

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

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

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

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

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

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

IBERDROLA SERVICIOS 
ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 

HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: 
Lot 6. 

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop 
notificat l’acord esmentat a l’apartat 
anterior a totes les empreses licitadores, i 
havent transcorregut el termini legalment 
establert per a la interposició de recurs 
especial en matèria de contractació, es va 
procedir a formalitzar l’Acord marc en 
qüestió amb les empreses seleccionades, 
abans relacionades. 

3.- Posteriorment, en data 12 de novembre 
de 2020, la Presidència d’aquest Consorci 
va adoptar la Resolució núm. 68/2020 per 
la que es resolgué, entre d’altres, aprovar 
l’expedient de contractació i el 
corresponent plec de clàusules 
administratives particulars del procediment 
amb número de referència 2019.03.D01, 
per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de 
l’Acord marc de subministrament d’energia 
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elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (expedient núm. 
2019.03), mitjançant el procediment de 
subhasta electrònica entre les empreses 
seleccionades en l’Acord marc del que 
deriva. Prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu seleccionades i 
va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc 
a favor de l’empresa que va obtenir el 
millor preu en les  subhastes electròniques, 
d’acord amb la fórmula i les taules de preus 
de sortida i valors del percentatge sobre el 
consum total anual per tarifa i període, 
previstos en el PCAP d’aplicació, de la que 
en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA 
ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i 
l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel 
lot 3.  

4.- En data 8 de gener de 2021, es van 
formalitzar, entre el CCDL i les empreses 
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el 
corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de 
conformitat amb el procediment derivat 
referenciat a l’apartat anterior.  

5.- En data 22 de febrer de 2021, la 
Comissió de Presidència de l’ACM aprova 
definitivament la cessió, procedint a la 
formalització de la cessió de l’adjudicació 
dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica el 31 
de març de 2021. 

6.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió 
de Presidència de l’ACM va aprovar 
definitivament la modificació iniciada el 28 
de març que per la qual es passa d’una 
única actualització i un únic preu per tot 
l’any del contracte, a quatre actualitzacions 
que coincideixen amb l’inici de la pròrroga 

i l’inici de cadascun dels tres trimestres 
següents. Els preu quedaran fixats en base 
a la mitjana dels primers 5 dies de 
cotització OMIP corresponents al trimestre 
a actualitzar en el mes anterior al inici del 
trimestre a actualitzar.  

7.- En data 25 d’abril  de 2022, la Comissió 
de Presidència  de l’ACM va acordar 
l’aprovació inicial de la primera pròrroga de 
l’adjudicació dels lots 1,2 i 3. 

8.- En data 16 de maig de 2022, la 
Comissió de Presidència de l’ACM aprova 
definitivament la primera pròrroga de 
l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord 
marc que té com a objecte el 
subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de 
Catalunya, (expedient de contractació 
núm. 2019.03.D01), per un període 
addicional de 12 mesos més, des de l’1 de 
juliol de 2022 al 30 de juny de 2023. 

Fonaments de Dret.- 

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en 
relació a la Disposició addicional 5a de la 
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a 
la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i 
l’adhesió a aquestes.  

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

Article 153 de la LCSP pel que fa a la 
formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents 
contractuals. 



11  
 

Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques 
aprovats per Resolució de Presidència 
núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i 
publicats al perfil de contractant de 
l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2019.03). 

Plec de clàusules administratives 
particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència núm. 68/2020, de 12 de 
novembre de 2020 i publicats al perfil de 
contactant de l’entitat que regeixen el 
procediment derivat de l'Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2019.03 D01). 

Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i resta de disposicions vigents 
concordants en matèria de règim local que 
regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals (...)/ o 
articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal. 

Per tot això, amb el vot favorable dels set 
membres que legalment componen el Ple  
s’ACORDA: 

Primer.- Disposar l’adhesió de  l’ 
AJUNTAMENT DE VINAIXA a la primera 
pròrroga del contracte 2019.03-D1 de 
l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per 
una durada de dotze mesos, a partir de l'1 
de juliol de 2022, període que es podrà 

prorrogar per dos períodes més de 12 
mesos addicionals com a màxim, essent el 
seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de 
quatre anys, sempre i quan sigui vigent la 
selecció de l’Acord marc.  

Segon.- Aprovar la contractació del 
subministrament d’energia elèctrica dels 
punts de subministrament (CUPS) de 
titularitat del AJUNTAMENT DE VINAIXA, 
ordenats per lot, que s’inclouen al 
contracte: 

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

Nú
m. 

CUPS TA
RI
FA 

Ubicació (opcional) 

 1 

ES003140577

2117003WG0

F 

2,0

TD 

CR LLEIDA 31, 1, 

VINAIXA, 25440, VINAIXA, 

 2 
ES003140588

1065001KS0F 
2,0

TD 

CR ALBI 0, EDI EDIFICIO 

S/N E.P., VINAIXA, 25440, 

VINAIXA 

 3 

ES003140810

7079001KR0

F 

2,0

TD 

PD VILAZOS 0, POL 

POLIGONO 90. 

MORAGUES, VINAIXA 

4  

ES003140577

2117001WW0

F 

2,0

TD 

CR LLEIDA 31, BJO, 

VINAIXA, 25440, VINAIXA,  

 5 

ES003140590

0830001CB0

F 

2,0

TD 

PZ ARBRES 0, EDIFICIO 

S/N OFICINAS, OFICINES, 

VINAIXA 

 6 

ES003140592

9949001ME0

F 

2,0

TD 

NOU 0, EDI EDIFICIO 

SNAJUNTAMENT, 

CONSULTORI,  

 7 
ES003140577

2237001KB0F 

2.0

TD 

CR TARRAGONA 3, 

VINAIXA, 25440, VINAIXA, 
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 8 
ES003140592

2065001SP0F 
2.0

TD 

PZ ARBRES 0, EDI 

EDIFICIO SN POZO-

AGUA, VINAIXA 

 9 
ES003140590

0277001NT0F 
2.0

TD 

CALVARI 0, EDI EDIFICIO 

SNESCORXADOR, 

VINAIXA 

 

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

N
ú
m 

CUPS TA
RI
FA 

Ubicació (opcional) 

1 ES0031408
622206001
EA0F 

3,0
TD 

TR DE LES ESCOLES 0, 
PISCINA, MOTOR 001, 
VINAIXA, 

 2 ES0031405
772030001
ZB0F 

3,0
TD 

NOU 0, EDI EDIFICIO S/N 
E.T.1010, ENLLUM.PUBLI, 
VINAIXA, 

 3 ES0031405
772141001
XJ0F 

3,0
TD 

CR LLEIDA 31, EDI 
EDIFICIO BAR.SOL, 
VINAIXA, 

 4 ES0031408
622205001
RS0F 

3.0
TD 

TR DE LES ESCOLES 0, 
GARAJE, GARAJ VN 001, 
VINAIXA, 

 5 ES0031405
772015001
YF0F 

3.0
TD 

CR ALBI 0, PAB PABELLON 
S/N ESPEC., CASAL, 
VINAIXA 

 

S’envia com a documentació annexa la 
relació de CUPS (documents Excel) que 
inclou totes les CUPS anteriorment 
relacionades a efectes d’evitar errades de 
transcripció.  

Així mateix, s’envia com a documentació 
annexa el formulari de dades (document 
Word) que inclou les dades del titular, les 
dades de contacte del receptor de les 

factures elèctriques i les dades de 
pagament. 

Les condicions econòmiques especificades 
per lots i tarifes són en tot moment les 
publicades a la pàgina web de l’ACM que 
deriven de les actualitzacions previstes en 
els plecs dels preus resultants de les 
subhastes realitzades el 24 de novembre 
de 2020. 

Els preus del contracte seran actualitzats, 
d’acord amb el què preveu la clàusula 24 
del Plec de clàusules administratives 
particulars del procediment derivat 
(Exp.2019.03 D1). 

Els preus del terme de potència, d’acord 
amb el que estableixen els plecs, són fixats 
per la regulació vigent.   

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició 
de la despesa  per import de 21800 que 
s’imputarà, dins del pressupost municipal 
de l’any 2022, amb càrrec a la partida 
pressupostària  núm.:  165.221.00 i 
920.221.00 i 165.213. 

Quart .- Notificar aquest acord a ENDESA 
ENERGIA SAU, empresa adjudicatària de 
l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica, tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 

Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord 
a l’ACM (preferentment a través d’EACAT 
amb còpia al correu 
centraldecompres@acm.cat ), així com a la 
resta d’interessats que s’escaigui, i donant-
li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
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9-ADHESIÓ AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL 

ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT. 

El dia 23 de gener de 2015 va tenir lloc a 
Mollerussa l’acte de constitució on es va 
procedir a aprovar definitivament per tots 
els membres la creació de l’Associació 
Leader de Ponent, així com els estatus pels 
quals s’havia de regir l’Ens. 
L’Associació Leader de Ponent és una 
entitat sense ànim de lucre (Grup d’Acció 
Local), que té com objectiu l’aplicació d’una 
estratègia de desenvolupament local a 
través de la metodologia Leader en el marc 
del Pla Estratègic Nacional de la Política 
Agrària Comunitària (PEPAC ) 2023-2027. 
En data 20 de maig del 2022, es publica al 
DOGC l’Ordre ACC/115/ 2022, de 17 de 
maig, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la selecció de Grups 
d’Acció Local, es dicten les normes per a la 
seva presentació i els criteris de selecció 
d’estratègies de desenvolupament local per 
a l’aplicació a Catalunya del 
desenvolupament local participatiu en el 
marc del Pla Estratègic Nacional de la 
Política Agrària Comunitària (PEPAC) 2023-
2027, i s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per a la preparació de les 
estratègies de desenvolupament local. 
En el punt 6.2.2. apartat e) de l’Ordre es 
demana com a documentació a presentar 
la còpia dels acords dels plenaris de les 
administracions locals corresponents en 
què autoritzen la seva adhesió al grup. 
Entenen que el municipi de Vinaixa forma 
part de l’àmbit territorial elegible del PEPAC 
2023-2027, segons annex 1 de l’Ordre 
ACC/115/2022, de 17 de maig i segons el 

mapa territorial, pertoca formar part del 
GAL: Associació Leader de Ponent. 
Per tot això, amb el vot favorable dels set 
membres que legalment componen el Ple  
s’ACORDA: 

Primer: AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit 
territorial del municipi de Vinaixa al Grup 
d’Acció Local: Associació Leader de Ponent 
Segon: NOTIFICAR el present acord a 
l’Associació Leader de Ponent. 
 

9bis-MOCIÓ EN DEFENSA DELS 

JUTJATS DE PAU 

Els Jutjats de Pau van ser creats per Reial 
decret l’any 1855. A Catalunya la figura del 
Jutjat de Pau és una institució arrelada des 
de fa anys, reconeguda per l’Estatut 
d’Autonomia i que neix com un servei de 
millora de les relacions veïnals. 
Actualment, 898 dels 947 municipis 
catalans compten amb un Jutjat de Pau. 
Els Jutjats de Pau són òrgans unipersonals 
presents als municipis on no existeix Jutjat 
de Primera Instància i Instrucció. Estan 
liderats per un jutge/jutgessa de Pau que 
és una persona sense carrera judicial i 
nomenada pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per un període de quatre 
anys. 
Els jutges/jutgesses de Pau són 
escollits/des pel plenari dels ajuntaments a 
partir dels candidats/es que s'ofereixen o 
designat/da directament si no hi ha cap 
candidatura. La persona és escollida per la 
seva trajectòria personal, pel seu tarannà i 
coneix la dinàmica del municipi. Aquest fet 
evidencia l’arrelament de la persona 
designada a la comunitat i la capacitat de 
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mediació local que se li atribueix. Al mateix 
temps, les tasques que desenvolupa 
comporten l’alleugeriment de la càrrega als 
tribunals de justícia, oferint judicatura de 
proximitat i estalviant molts recursos als 
mateixos tribunals. 
En l’actual projecte de llei orgànica 
d’eficiència organitzativa del servei públic 
de Justícia, per la qual es modifica la Llei 
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 
Judicial, per a la implantació dels Tribunals 
d’Instància i les Oficines de Justícia en els 
municipis, que s’està tramitant en el 
Congrés dels Diputats, es preveu 
l’eliminació dels Jutjats de Pau. Així doncs, 
tots els municipis catalans que compten 
amb Jutjat de Pau veurien eliminada 
aquesta institució i es perdria el servei de 
jutge/jutgessa de Pau.  
L’eliminació dels Jutjats de Pau suposaria 
un encariment de la justícia i l’allunyaria de 
l’actual proximitat amb la ciutadania, a més 
a més d’incrementar el ja de per si 
col·lapse actual dels Jutjats. 
Aquesta iniciativa legislativa, preveu 
substituir la figura dels jutges/jutgesses de 
Pau per unes oficines municipals de 
justícia, que no tindrien la mateixa 
proximitat perquè les actuacions es durien 
a terme en seus judicials que molts 
municipis no disposen. 
Per tot això, hi ha un ampli consens en 
blindar la figura dels Jutjats de Pau a 
Catalunya, i rebutjar l’eliminació d’aquesta 
instància judicial, que entre les seves 
tasques més destacades exerceix la 
mediació en els conflictes veïnals. 
Considerant tot l’anterior, amb el vot 
favorable dels set membres que legalment 
componen el Ple  s’ACORDA: 

PRIMER.- Rebutjar l’eliminació dels Jutjats 
de Pau i defensar la seva permanència en 
els municipis per la important tasca activa 
de mediació que exerceixen. 
SEGON.- Reivindicar la rellevant funció de 
justícia de proximitat que exerceixen en 
l’àmbit municipal, que evita la demora dels 
conflictes veïnals i agilitza i alleugera la 
mateixa administració de justícia. 
TERCER.- Reforçar la informació a través 
dels mitjans de comunicació de 
l’ajuntament de la tasca que realitzen els 
Jutjats de Pau i identificar el 
Jutge/Jutgessa de Pau del municipi. 
QUART.- Instar als diferents grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i el 
Senat a rebutjar l’eliminació dels Jutjats de 
Pau d’aquest projecte de llei. 
CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents 
acords als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, del Congrés dels Diputats i del 
Senat, al Consell Comarcal i a la Diputació 
Provincial, així com fer-ne trasllat al Jutjat 
de Pau del municipi. 
 
 
10-INFORMES DE LA REGIDORIA 

D'AGRICULTURA.  

Informa el 1r tinent d’Alcalde que s’han fet 
tractaments als plataners.  
En el vedat es fan captures de conills a les 
zones on més mal fan als conreus i també 
es fan captures dels cabirols atorgats. 
S’han arranjat forats.  
També informa que s’ha iniciat un “banc de 
terres” que localitza finques per a que 
siguin conreades per a parcers. Es disposa 
d’aproximadament 50 Ha. la majoria d’elles 
ermes. 
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Informa que per les piscines s’han 
contractat 2 socorristes directament sense 
passar pel Consell esportiu doncs surt més  
barat, els socorristes són del poble i a la 
vegada assumiran un cert control d’accés. 
L’obertura està prevista pel 19 de juny.  

 

11-INFORMES DE LA REGIDORIA 

D'OBRES. 

El regidor d’obres emet el següent 
informe que es transcriu: 

MUR GUARDERIA I COL·LECTORS  
A data d’avui, es poden donar per 
finalitzades les obres a manca de la 
senyalització vertical i horitzontal, és a dir 
pas de vianant, indicadors, etc. Tanmateix, 
dintre de les millores previstes s’ha 
procedit a la estesa i anivellament de 
l’esplanada preparada per l’estacionament 
de vehicles a la zona de les autocaravanes. 
 
CAL PANXA 
Un cop finalitzades les tasques d’excavació 
arqueològiques, es va procedir a reomplir 
la pròpia excavació amb graves  i l’aplicació 
de formigó a tota la base del edifici. 
Actualment, es segueix amb el repicat del 
paraments vertical, neteja de la pedra i 
rejuntat. 
 
VESTIDORS PISCINA  
S’han iniciat les obres de millores dels 
vestidors de les piscines, amb la millora del 
paviment existent. 
 
ETAP 
A data d’avui, poden donar per finalitzades 
les obres corresponent al projecte de 

l’estació de tractament d’aigua potable i 
millores hidràuliques. 
Avui mateix, hem procedit conjuntament 
amb la direcció d’obra a fer el repàs de tota 
instal·lació , començant per la part 
corresponent  a l'equip de filtratge , part 
neumàtica , part elèctrica, telecontrol i 
SCADA.  
Resta pendent, la posta en marxa parcial 
per la propera visita, un cop tinguem les 
targes de dades, indispensables per el 
sistema. 
 
POU PLAÇA DELS ARBRES I DIPÒSIT 
Comentar, que en breu instal·larem la línia 
de maniobra, del pou a dipòsit de 
distribució, per poder automatitzar la 
maniobra de la bomba, en funció de la 
demanda de cabal. 
 
MILLORA XARXA D’AIGUA CARRETERA DE 
L’ALBI.  
Aquest setmana, l'empresa adjudicatària a 
practicat dues cales de localització en els 
dos punts d’inici de la nova canalització  
 
CANVI DE LLUMINÀRIES LEEDS SEGONA 
FASE. 
Comentar, que segueix pendent la 
substitució de quatre lluminàries en el 
carrer Privades i el repàs de fanalets leds 
ja instal·lats.” 
 
També s’informa que a Can Panxa s’ha 
localitzat un “lluit” o rebossat de paret de 
l’època medieval. Es un tros  molt petit que 
es conservarà. 
 
 
12-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 

FESTES I EDUCACIÓ. 
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Es transcriu informe de la regidora: 
“En aquest ple volia donar compte de la 
Festa Major de primavera i de Sant Bonifaci 
però a causa que falta una factura d’una de 
les activitats, crec convenient posposar 
aquestes dades al pròxim ple.  
Comentar que juntament amb la Comissió 
de festes s’està treballant per la 
organització de la propera festa de Sant 
Joan així com també en les diferents 
activitats d’estiu i en la Festa Major d’agost.  
Tanmateix, s’està treballant també en la 
organització del casal d’estiu del qual 
pròximament se’n donaran detalls”. 
 
 
13-INFORMES D'ALCALDIA. 
 
L’Alcalde emet l’informe que seguidament 
es transcriu. 
 
-S’ha sol·licitat una ajuda per valor de 
2763,79€ per la celebració del concurs de 
pintura de la fira, Maria Ciurana, al 
Departament de de Cultura. També s’ha 
demanat l’ajut pels treballs arqueològics de 
Cal Panxa per un valor de 50.000 euros a 
la Diputació de Lleida.  
-No hi ha atorgaments. 
-El passat dia 12 de maig el regidor Felip i 
jo mateix vam ser testimonis al judici a 
l’audiència nacional pels danys del 
vessament d’hidrocarburs de la locomotora 
a les riuades de l’octubre del 2019. 
-S’està promocionant la col·laboració de la 
biblioteca i el centre de serveis per forjar 
sinèrgies. En aquest cas en motiu del 
Garrigues en Flor i Vinaixa en temps de 
flors, així com en diferents cursos per gent 
gran. 

-S’ha demanat l’entrada de l’escola bressol 
a la ordre del departament de educació per 
formar part d’escola rural i així finalitzar els 
anys de pla pilot. Aquest fet provoca canvis 
organitzatius i operatius que ja hi estem 
treballant i que de ben segur que tindrem 
preparats al setembre. 
-S’està detectant últimament moltes 
incidències amb mobiliari i elements 
municipals, em refereixo, petits cops, 
accidents, ... Es demana a la població una 
mica de cura i responsabilitat ja que lo 
públic és de tots, i mantenir-ho té un cost 
important. 
-S’ha treballat amb els joves en una 
activitat per a tot el poble on s’ha muntat 
unes jardineres amb uns palots gentilesa 
de la cooperativa per tal de engalanar el 
poble i tenir-lo mes acollidor” 
 
En relació a la gestió del vedat: 
El vedat de Vinaixa és titular l’Ajuntament 
de Vinaixa, i recau la única presidència o 
responsabilitat en l’alcaldia i per tan, 
l’alcalde. En aquest cas, i per aquesta 
legislatura, jo mateix. Així doncs, la gestió 
del mateix la realitza el regidor del vedat, 
el Sr. Felip Carré, amb el meu vist-i-plau, i 
en conseqüència, amb el meu coneixement 
de causa de les accions realitzades. 
En el passat ple ordinari del 22 de 
desembre del 2021 el regidor i primer 
tinent alcalde Felip Carré donava comptes 
de la gestió del vedat. En concret, 
ingressos i despeses de l’activitat en el 
període. A la finalització d’aquestes 
explicacions informatives el regidor Jordi 
Vilalta va comentar que els ingressos eren 
menys que en els anys de les legislatures 
anteriors.  
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Degut a un exercici de responsabilitat i per 
tal de veure quin era el motiu i, per tan, 
veure quins són els ingressos potencials 
que no s’estan recaptant, es va realitzar 
per l’administració d’aquest Ajuntament, 
un extracte d’aquells ingressos dels anys 
2011 a 2019.  
Una vegada observats i comprovat que no 
hi apareixia cap altre ingrés extra i els que 
apareixien eren inferiors als explicats pel 
regidor Felip Carré, en el ple del passat 19 
de gener del 2022 es va demanar 
explicacions sobre l’afirmació de que hi 
havia més ingressos extra, quan, els que 
efectivament s’havien comptabilitzat en els 
8 anys de l’antic consistori, eren menys que 
dels últims 3, tenint en compte pandèmia i 
riuades.  Jo mateix, vaig demanar 
explicacions al regidor Jordi Sarlé i 
exalcalde de l’Ajuntament, per la 
responsabilitat que d’ell se’n derivava . 
En el ple ordinari del 16 de febrer del 2022 
el regidor Jordi Vilalta va demanar una 
mica de temps per donar les explicacions 
oportunes a la afirmació realitzada i que 
assegurava en tots els plens anteriors de la 
veracitat de la mateixa. 
No és fins al ple del passat 29 de març del 
2022 que en sessió plenària el regidor Jordi 
Vilalta entrega un document manuscrit al 
secretari i que en aquell moment es dona 
registre d’entrada per un posterior estudi. 
Cal recordar que al setembre del 2019 va 
haver un cas d’inici similar en que la 
exregidora Silvia Arnau també va ressaltar 
els baixos ingressos de les piscines i es va 
demostrar que en les passades legislatures 
els ingressos oficials eren inferiors. Deixant 
entreveure, en varies ocasions, una praxis, 

almenys i com a mínim, no adequada de 
gestió.  
Així doncs, degut als antecedents i a la 
informació aportada, en el passat ple, no 
es tenia suficient informació per donar-ne 
una valoració o opinió del document 
aportat. 
Abans d’entrar en matèria, concretar i 
remarcar que les preguntes o explicacions 
demanades són les que responen als 
ingressos i despeses dels contractes de 
caça major (porc senglar) així com Italians 
i cabirol. 
Així doncs, analitzat el document, puc 
concloure varis aspectes 
El document no figura ni determina la 
periodicitat de les despeses i ingressos que 
se’n detallen. 
Que consultat intervenció i administració 
de l’Ajuntament, no els consta cap despesa 
ni ingrés del que se’n detalla. 
Que s’utilitza la paraula “hores negre” 
interpretant la possible il·legalitat dels 
pagaments efectuats. 
Que no es respon a les preguntes 
formulades i, el manuscrit en detalla caça 
menor i altres aspectes que no es 
formulen. 
Vist el manuscrit i que aquest, no respon 
les preguntes formulades, així com deix 
entreveure que existia més activitat del 
mateix vedat a banda de la caça major. Es 
demana, novament explicacions del 
funcionament en la gestió del vedat, quins 
són els motius pel qual no apareixen els 
ingressos dels contractes i quines eren la 
resta d’activitats que apareixen al 
manuscrit, com s’organitzaven i com 
funcionaven.  
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Degut a la demora de tot aquest afer, 
s’insta que es donin les explicacions 
oportunes de forma immediata i que 
puguem tenir resposta a les preguntes 
formulades. 
 
Jordi Sarlé demana una còpia de l’informe 
d’alcaldia. 
Jordi Vilalta diu que ell venia a l’ajuntament 
i ingressava el que cobrava. L’Alcalde diu 
que malgrat l’existència de contractes de 
caça major a la comptabilitat no hi consten 
els apunts comptables dels ingressos per 
alguns exercicis. 
Jordi Vilalta manifesta que es feien tractes 
amb diner negre per estalviar l’IVA i que en 
el document aportat ja es justificar la 
gestió i que ell portava els diners però no 
feia seguiment de la seva comptabilització. 
Respon l’Alcalde que aquell document no 
justifica el que en seu dia es va demanar i 
que hi ha contractes de caça major que no 
es veuen reflectits a la comptabilitat i que 
es demanarà a l’altra part el seu pagament. 
Jordi Vilalta diu que a l’altra part se la pot 
deixar en pau doncs va pagar tots els 
contractes de caça major que va 
subscriure.  
Felip Carré diu que poder per error alguns 
diners del vedat no es computaven en 
comptes del vedat però que l’Alcalde si 
podia saber si es comptabilitzaven en els 
comptes dels vedat. 
L’Alcalde pregunta a Jordi Sarlé si tenia 
coneixement de diners negres en la gestió 
del vedat. 

Jordi Sarlé respon que no n’era conscient i 
que el vedat era gestionat pel regidor Jordi 
Vilalta. 
L’Alcalde pregunta al secretari interventor 
si  en tenia constància de diner en negre.  
El secretari interventor respon que no.   
Jordi Vilalta diu que en anteriors 
legislatures també va haver irregularitats i 
que tot es feia per estalviar l’IVA.  
L’Alcalde considera que no es tracta de fer 
un històric de la gestió del vedat per gent 
que ja no tenen responsabilitats a 
l’ajuntament 
Entre Alcalde i Jordi Vilalta hi ha un seguit 
d’acusacions i retrets sobre la gestió 
econòmica del vedat. 
També es parla sobre el nombre de socis  
d’ara i el que havia abans. 
 
 
14-PRECS I PREGUNTES. 

Felip Carré demana sobre si es correcte 
que hi hagi dos factures en un mateix mes 
sobres les treballs d’arqueologia.  És 
correcte, no factura per mesos naturals. 
 
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 
991 a 1009. 

    
    

  


