
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

JULIOL 2022 - Nº36 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 20 de juliol del 2022 

PLE ORDINARI 20-07-2022 

Hi assisteixen: 

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

- Jordi Sarlé Gallart, regidor 

- Jordi Riera Carré, regidor 

- Jordi Vilalta Serra, regidor 
 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
El Segon tinent d’Alcalde Alain Anglès Pérez 

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- Plec de clàusules administratives i 

licitació de l’obra Adequació  de la 
bassa d’emmagatzematge d’aigua. 

6- Modificació ordenança municipal 
sobre implantació de sistemes de 
captació d’energia solar fotovoltaica 
en el sòl no urbanitzable del terme 
municipal de Vinaixa. 

7- Adhesió al Codi ètic. 
8- Aprovació del Codi de conducta. 
9- Aprovació del projecte 

d’abastament en aigua potable. 
10- Aprovació de la memòria tècnica 

valorada Obres de rehabilitació de la 
Casa de Poblet(Can Panxa). 

11- Aprovació de projectes i actuacions 
per concórrer als fons Next 
Generation de la Unió Europea. 

12- Aprovació de certificacions d’obra. 
13- Aprovació de moció per l’aprovació 

del manifest de l’Acord social per 
l’amnistia i l’autodeterminació. 
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14- Informes de la Regidoria 
d'Agricultura.    

15- Informes de la Regidoria d'Obres. 
16- Informes de la Regidoria de Festes i 

Educació. 
17- Informes d'Alcaldia 
18- 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 15 de juny de 2022 l'esborrany de la 
qual els ha estat tramesa juntament amb 
la convocatòria de la present sessió.   

L’acta es aprovada pels cinc regidors que 
també van assistir en aquella sessió. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  

PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 27/2022 a favor d’E-
Distribución Redes Digitales, SLU per 
estesa de línia aèria de baixa tensió a la 
ctra de Tarragona, 46. 

2-Llicència 29/2022 a favor d’E-
Distribución Redes Digitales, SLU per 
estesa de línia aèria de baixa tensió per 
ampliació de potència al carrer de les Eres, 
1. 

 

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 

D’ALCALDIA. 

1-Decret de l’Alcaldia 22/2022, de 30 de 
juny 

De conformitat amb l’informe proposta del 
Secretari de l’Ajuntament de data 30 de 
juny de 2022 en relació amb l’expedient  
4/2019 

1.-Antecedents 

Es constata a la parcel·la 60 del polígon 2 
l’existència d’una construcció de 31 m2 
segons cadastre. 

És titular de la finca, segons cadastre, 
Antonio Gorgas Abras, DNI 46.754.953-R 
amb domicili al carrer Taquígraf Garriga, 97 
B,  2, 7 de Barcelona (08029). 

De les investigacions prèvies es constata 
l’existència de la llicència 
d’obres(exp.45/1997) per la construcció 
d’un cobert amb un croquis de 2,80 m per 
3,50 m( superfície 9,80 m2) mb una 
obertura per porta de 0,72 m i una altra 
d’un metre per finestra. 

En fotografia aèria de 2009 de l’ICGC 
(Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya) es constata l’existència de 
l’edificació. Aquesta edificació es correspon 
a una caseta. No es pot determina la 
superfície de la mateixa.  

Per fotografia aèria de l’ICGC de 2010 es 
constata una edificació més voluminosa. Es 
difícil valorar si aquesta edificació es 
correspon amb l’actual edificació de 
superfície cadastral  31 m2.   

2.-Fonaments jurídics. 
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1.- El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme estableix a l’article 199 que 
totes les accions que presumptament 
comportin vulneració de les determinacions 
contingudes en aquesta llei han de donar 
lloc a actuacions administratives 
necessàries per aclarir els fets i 
seguidament, o directament, a la incoació 
d’un expedient de protecció de la legalitat 
urbanística. L’expedient de protecció de la 
legalitat urbanística té per objecte: 

-la restauració de la realitat física alterada. 

-la imposició de sancions. 

-la determinació dels danys i els perjudicis 
causats. 

2.-L’article 112 del Decret 64/2014, de 13 
de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, 
estableix que la resolució d’iniciació s’ha de 
notificar a les persones interessades, que 
disposen d’un termini de quinze dies 
d’audiència per a formular al·legacions i 
presentar els documents que estimin 
pertinents. En la mateixa resolució 
d’iniciació es nomenarà la persona 
instructora. 

3.-L’article 116 del Decret 64/2014, de 13 
de maig, estableix que la resolució 
d’iniciació ha de fer saber motivadament si 
l’acte de què es tracti és manifestament 
il·legalitzable i suspendre les obres que 
estiguin en curs d’execució. 

4.-La zona on s’han projectat les obres està 
qualificada de sòl no urbanitzable agrícola 
i de sòl no urbanitzable forestal. La finca 
forma part de l’ampliació de la Xarxa 

Natura 2000 de la Vall de Vinaixa. L’article 
227.4 del TRLU estableix que les 
infraccions urbanístiques comeses en 
terrenys que el planejament urbanístic 
destina al sistema urbanístic d’espais lliures 
públics o al sistema viari, o classifica o ha 
de classificar  com a sòl no urbanitzable en 
virtut del que disposa l’article 32.a no 
prescriuen, com tampoc no les seccions 
imposades. 

L’article 32.a , primer, del TRLU fa 
referència al règim especial de protecció 
aplicat per la legislació sectorial i pel 
planejament territorial que exigeixi aquesta 
classificació com a conseqüència de la 
necessitat o la conveniència d’evitar la 
transformació dels terrenys per protegir-ne 
l’interès connector, natural, agrari, 
paisatgístic, forestal o d’un altre tipus. 

5.-Obra il·legalitzable:  

A)L’article 47.3 del TRLLU estableix que en 
sòl no urbanitzable són permesos: 

-reconstruir i rehabilitat les masies i les 
cases rurals que calgui preservar  i 
recuperar per raons arquitectòniques, 
històriques, ambientals, paisatgístiques o 
socials. 

-reconstruir i rehabilitat altres 
construccions anteriors a l’entrada en vigor 
del primer instrument de planejament 
urbanístic general de cada municipi i que 
calgui preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques o històriques. 

-rehabilitar les construccions rurals en 
desús per a corregir-ne l’impacte ambiental 
o paisatgístic negatiu. 
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L’obra projectada és de nova construcció, 
no forma part de cap construcció amb valor 
arquitectònic o històric o en desús. 

B)Són possibles en sòl no urbanitzable 
actuacions per activitats d’interès 
públic.(article 47.4 TRLLU). No es constata 
cap interès públic en la construcció. 

C)L’article 47.6 del TRLLU estableix els 
supòsits de noves construccions permeses 
en sòl no urbanitzable. Entre altres, les 
construccions i les dependències pròpies  
d’una activitat agrícola, ramadera, 
d’explotació de recursos naturals.  No es 
constata cap activitat d’explotació agrícola 
o ramadera. 

Per tot això, RESOLC: 

1.-Incoar l’expedient de protecció de la 
legalitat urbanística que conjuntament 
comprèn el procediment de restauració de 
la legalitat urbanística, el procediment 
sancionador i el de rescabalament si 
s’escau. 

2.-Nomenar instructor de l’expedient al Sr. 
Alain Anglès Pérez, regidor d’urbanisme. 

3.-Concedir un termini de 15 dies 
d’audiència als interessats comptats des de 
la notificació perquè presentin al·legacions 
i documents o justificacions que estimin. 

4.-S’adverteixi que les mesures a adoptar 
per restaurar la realitat física alterada 
podran consistir amb l’enderrocament de 
les construccions, retirada de la mòbil i 
trasllat de tot a gestor autoritzat.  

 

 

2-Decret d’Alcaldia 23/2022, de 12 de 
juliol. 
 
El dia 22 de juliol de 2022 està prevista la 
celebració del matrimoni entre D.J.B. i 
O.D.A. Han manifestat els contraents la 
voluntat que l’acte de celebració sigui 
oficiat per Jèssica Poch Martínez, regidora 
de l’Ajuntament. De conformitat amb els 
articles 51 i 57 del Codi Civil, 
DECRETO: 
1.- Delegar, en la regidora Sra. Jèssica 
Poch Martínez, l’exercici de la competència 
relativa a oficiar l’acte de celebració del 
matrimoni previst pel dia 22 de juliol de 
2022 entre  D.J.B. i O.D.A 
2.-Publicar el present acord. 
3.-Donar-ne compte al Ple en la primera 
sessió que es celebri 
 
3-Decret d’Alcaldia 24/2022, de 13 de juliol 
 
Vista l’Ordre PRE/67/2022, de 19 d’abril , 
per la qual s’aproven les bases reguladores 
de les subvencions per a danys en 
infraestructures municipals i xarxa viària 
previstes al RD Llei 10/2021, de 18 de 
maig, pel qual s’adopten mesures urgents 
per pal·liar els danys causats per la 
borrasca Filomena. 
Vista la Resolució PRE/1791/2022, de 3 de 
juny, per la qual s’obre la convocatòria per 
a la concessió de les subvencions per a 
danys en infraestructures municipals i 
xarxa viària previstes al RD Llei 10/2021, 
de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures 
urgents per pal·liar els danys causats per 
la borrasca Filomena. 
Decreto: 
Primer.- Aprovar les següents actuacions: 
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-Arranjament de la coberta dels vestidors 
de la pista poliesportiva municipal afectada 
pels danys causats per la borrasca 
Filomena. 
-Arranjament de la pèrgola de la terrassa 
de l’edifici d’accés a les piscines municipals 
afectada pels danys causats per la borrasca 
Filomena 
-Arranjament de la barana i paviment de 
la terrassa posterior del Centre Cívic 
afectada pels danys causats per la 
borrasca Filomena. 
Segon.-Presentar les actuacions 
esmentades a la convocatòria de 
subvencions per a danys causats per la 
tempesta Filomena. 
Tercer.-Habilitar, per al cas que sigui 
subvencionat, el crèdit suficient per 
cofinançar les actuacions. 
 
 
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 370 fins 
la 494. 
 
 
5-PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I LICITACIÓ DE 
L’OBRA ADEQUACIÓ  DE LA BASSA 
D’EMMAGATZEMATGE D’AIGUA 
 
Es dona compte al Ple de la Resolució 
d’Alcaldia d’1 de juliol 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 Adequació de la bassa 
d’emmagatzematge d’aigua. 

L’Alcalde dona explicacions del plec i dels 
criteris establerts per l’adjudicació 
mitjançant les 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 
sis membres presents dels set que 
legalment el componen, acorda: 
Primer- Aprovar l’expedient de contractació 
de l’obra Adequació de la bassa 
d’emmagatzematge d’aigua. 

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 
Adequació de la bassa d’emmagatzematge 
d’aigua per un import conjunt de 
122.328,15 euros més 25.688,91 euros d’ 
IVA.(Total 148.017,06 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. 
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Cinquè.-Nomenar responsable del 
contracte a Francesc Solé Duocastella, 
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. 

 

 
6-MODIFICACIÓ ORDENANÇA 

MUNICIPAL SOBRE IMPLANTACIÓ DE 

SISTEMES DE CAPTACIÓ D’ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL SÒL NO 

URBANITZABLE DEL TERME 

MUNICIPAL DE VINAIXA. 

Vista la proposta de modificació de 
l’ordenança reguladora de la implantació 
de sistemes de captació d’energia solar 
fotovoltaica en sòl no urbanitzable. 

L’Alcalde dona explicacions sobre la 
modificació en el sentit que l’actual 
redactat era injust pels parcs agrovoltaics 
doncs pràcticament el feia inviables 
econòmicament i que aquesta modificació 
és en sintonia amb el que estableixen altres 
regulacions en relació als parcs 
agrovoltaics. 

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

 

Primer.- Aprovar provisionalment la 
modificació de l’ordenança reguladora de la 
implantació de sistemes de captació 
d’energia solar fotovoltaica en sòl no 
urbanitzable. En concret es modifica 
l’article 5 afegint l’apartat 4 amb el següent 
redactat: 

5.4.Els parcs agrovoltaics, conforme a 
l’article 4.2, podran triplicar la superfície 
màxima dels apartats anteriors atenent a 
l’inferior rendiment d’aquests tipus 
d’instal·lacions. 

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.  

 

7-ADHESIÓ AL CODI ÈTIC. 

Es dona compte al Ple de l’Acord 
GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual 
s’aprova la modificació del model tipus de 
bases reguladores aprovat per l’Acord 
GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual 
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s’aprova el model tipus de bases 
reguladores dels procediments per a la 
concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, tramitats per 
l’Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic, i se n’aprova el text íntegre. 

Es dona compte que en aquests acords 
s’estableix com Annex els Principis ètics i 
regles de conducta als quals les persones 
beneficiàries de subvencions o ajuts han 
d’adequar la seva activitat, i efectes d’un 
eventual incompliment d’aquests. 

Principis ètics i regles de conducta 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts 
públics han d'adoptar una conducta 
èticament exemplar, abstenir-se de 
realitzar, fomentar, proposar o promoure 
qualsevol mena de pràctica corrupta i 
posar en coneixement dels òrgans 
competents qualsevol manifestació 
d'aquestes pràctiques que, al seu parer, 
sigui present o pugui afectar el 
procediment. Particularment s'abstindran 
de realitzar qualsevol acció que pugui 
vulnerar els principis 

d'igualtat d'oportunitats i de lliure 
concurrència. 

2. Amb caràcter general, les persones 
beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de 
la seva activitat, assumeixen les 
obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els 
cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a 
l'activitat objecte de subvenció o ajut 
públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc 
l'interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que 
es puguin presentar en les convocatòries 
de subvencions o ajuts o en els processos 
derivats d'aquestes convocatòries. 

3. En particular, les persones beneficiàries 
de subvencions o ajuts públics assumeixen 
les obligacions següents: 

a) Comunicar immediatament a l'òrgan 
competent les possibles situacions de 
conflicte d'interessos. 

b) No sol·licitar, directament o 
indirectament, que un càrrec o empleat 
públic influeixi en l'adjudicació de la 
subvenció o ajut. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats 
públics avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a terceres 
persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o 
ajut. 

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en 
les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment 
de les obligacions establertes en les bases 
de la convocatòria, particularment facilitant 
la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la 
percepció de fons públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar 
informació que la legislació de 
transparència imposa als adjudicataris en 
relació amb l'Administració o 
administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions 
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de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal, en el 
supòsits establerts en l'apartat quart de 
l'article 3 de la Llei de transparència. 

Efectes d'un eventual incompliment dels 
principis ètics i regles de conducta 

En cas d'incompliment dels principis ètics i 
regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, i les sancions que preveu 
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts 
públics, sens perjudici d'aquelles altres 
possibles conseqüències previstes a la 
legislació vigent en matèria de 
subvencions. 

El Ple Corporatiu, amb el vot favorable dels 
sis membres presents dels set que 
legalment el componen, acorda: 
1.-Adherir-se al codi ètic que els principis 
ètics i regles de conducta estableixen en 
l’Acord GOV/85/2016, de 26 de juny. 

2.-Donar publicitat del present acord. 

 

8-APROVACIÓ DEL CODI DE 

CONDUCTA  

D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, els ens locals han 
d’aprovar un codi de conducta de llurs alts 
càrrecs.   

En el marc del conveni de la Xarxa de 
Governs Transparents de Catalunya 
(XGTC), integrada per la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci Administració 

Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les 
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC), es va 
crear un grup de treball per elaborar un 
model de codi de conducta dels alts càrrecs 
de l’Administració local que pogués ser 
adoptat pels ens locals de Catalunya.  

El grup de treball esmentat ha elaborat un 
model de codi de conducta dels alts càrrecs 
de l’Administració local. Aquest codi conté 
els principis ètics i de bon govern a què 
s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com 
les normes de conducta per les quals s’han 
de regir, que inclouen, a més d’uns 
compromisos generals, els compromisos 
en relació amb els conflictes d’interessos i 
grups d’interès i els compromisos en relació 
amb la ciutadania.  

El model de codi de conducta esmentat 
s’ha tramès a tots els ens locals del país 
juntament amb una guia per a la seva 
aplicació, perquè, si ho consideren oportú, 
l’adoptin com a propi introduint-hi, si 
escau, les modificacions que creguin 
necessàries.  

Atès que el codi de conducta elaborat per 
la Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya es considera un instrument idoni 
per regular el comportament ètic dels alts 
càrrecs d’aquest ens local, amb les 
modificacions introduïdes per adaptar-lo a 
la realitat d’aquesta corporació, així com 
per complir amb el mandat contingut a la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
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El Ple Corporatiu, amb el vot favorable dels 
sis membres presents dels set que 
legalment el componen, acorda: 
Primer. Aprovar el Codi de conducta dels 
alts càrrecs de l’Ajuntament de Vinaixa, el 
text íntegre del qual s’annexa a la present 
resolució. 

Segon. Aprovar la creació de la Comissió de 
Seguiment del Codi de Conducta dels Alts 
Càrrecs de l’Ajuntament de Vinaixa en la 
forma, les funcions i la composició 
establertes en el Reglament de 
funcionament de la Comissió de Seguiment 
que s’annexa a la present resolució. 

Tercer. Demanar als grups polítics 
municipals que designin el seus 
representants en l’esmentada Comissió de 
Seguiment del Codi de Conducta dels Alts 
Càrrecs de l’Ajuntament de Vinaixa  en el 
termini de deu dies hàbils des de l’adopció 
d’aquest Acord. 

Quart.  Fer públic aquest Acord, el Codi de 
conducta i els reglaments annexos en el 
Portal de la transparència de l’Ajuntament 
de Vinaixa i comunicar-ne l’aprovació a la 
Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya. 

 

9-APROVACIÓ DEL PROJECTE 

D’ABASTAMENT EN AIGUA POTABLE. 

Es dona compte als membres del Ple de 
l’Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, per 
la qual s’aproven les bases reguladores del 
procediment de concessió de les 
subvencions per a la millora i renovació de 
les xarxes d’abastament d’aigua en baixa 

dels municipis petits i mitjans de Catalunya 
en el marc de les ajudes europees Next 
Generation  i de la resolució 
PRE/2115/2022 ,de 28 de juny per a la qual 
s’obre la convocatòria per aquestes ajudes. 

Així mateix es dona compte als membres 
del Ple de la memòria tècnica valorada, 
redactada per l’arquitecte Sr. Xavier 
Zaragoza Montpel, Millora i renovació de la 
xarxa d’aigua potable de la Travessia de les 
Escoles i del Carrer Vinyet. El pressupost 
d’execució ascendeix a 104.963,83 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 sis 
membres presents dels set que legalment 
el componen, acorda: 
Primer.-Aprovar inicialment el projecte 
d’obres esmentat. 
Segon.- Presentar l’anterior projecte a la 
convocatòria de les ajudes per a la millora 
i renovació de les xarxes d’abastament 
d’aigua potable de l’Ordre PRE/140/2022, 
de 13 de juny, enquadrat a l’actuació 
subvencionable 6.1 b de les bases.  
Tercer.-Habilitar crèdit suficient i adequat 
per al finançament de l’actuació en la part 
no subvencionada. 
Quart.-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. 
Cinquè.-que a falta de reclamacions o 
al·legacions el projecte esdevindrà 
definitivament aprovat sense necessitat de 
nou acord. 
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10-APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA 

TÈCNICA VALORADA OBRES DE 

REHABILITACIÓ DE LA CASA DE 

POBLET(CAN PANXA). 

Es dona compte als membres del Ple de la 
memòria tècnica valorada Obres de 
rehabilitació de la Casa de Poblet(Can 
Panxa) redactat per l’arquitecte Sr. Xavier 
Zaragoza Montpel. El pressupost 
d’execució ascendeix a 70.880,14 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 sis 
membres presents dels set que legalment 
el componen, acorda: 
Primer.-Aprovar inicialment la memòria 
esmentada. 
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-APROVACIÓ DE PROJECTES I 
ACTUACIONS PER CONCÓRRER ALS 
FONS NEXT GENERATION DE LA UNIÓ 
EUROPEA. 
 
Es dona compte als membres del Ple del 
RD 692/2021, de 3 d’agost, pel qual es 
regula la concessió directa d’ajudes per a 
la inversió en projectes singulars locals 

d’energia neta en municipis amb repte 
demogràfic(Programa DUS 5000), en el 
marc del Programa de Regeneració i Repte 
Demogràfic del Pla de Recuperació, 
Transformació y Resiliència, normativa que 
estableix part de les ajudes amb fons 
europeus coneguts com a Next Generation. 
  
A la vegada es dona compte també dels 
documents tècnics confeccionats per 
l’oficina tècnica Wess Project, SL, tots 
referits a l’edifici de l’Ajuntament, el Centre 
Cívic de Cal Blanco, el consultori municipal 
i implantació del cotxe elèctric : 
1-Certificat d’eficiència energètica de 
l’Ajuntament, el consultori i el Centre Cívic 
Cal Blanco tant en l’estat actual com en 
final amb les millores proposades. 
2-Avantprojecte de generació tèrmica de 
l’Ajuntament, Centre Cívic i el consultori 
amb el sistema d’aerotèrmica. 
3-Avantprojecte de reducció de la 
demanda energètica de l’Ajuntament i 
Centre Cívic. 
4-Avantprojecte d’instal·lació de plaques 
fotovoltaiques per a l’ajuntament, Centre 
Cívic, consultori, pou d’aigua i cotxe elèctric 
amb un sol punt de consum. 
5-Redacció de les memòries per les 
mesures 1, 2, 3 i 5 per la presentació de la 
subvenció. 
Els anteriors documents tècnics són la base 
per concórrer als fons europeus Next 
Generation. 
L’Alcalde dona explicacions de que són els 
fons Next Generation i el que representen 
per millorar l’eficiència energètica i reduir 
emissions. 
S’expliquen les diferents actuacions. 
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Els fons Next Generation poden 
subvencionar les actuacions amb diferents 
percentatges fins el 100% i les propostes 
que es presentaran compliran amb la 
casuística que permeti obtenir aquest 
100%. 
Vist el Reial Decret 692/2021, vistos els 
documents tècnics, ateses les explicacions 
dels mateixos. 
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 sis 
membres presents dels set que legalment 
el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar els anteriors documents 
tècnics. 
Segon.- Presentar els anteriors documents 
tècnics a la convocatòria de les ajudes 
conegudes com Fons Next Generation. 
Tercer.-Sotmetre a informació pública 
l’expedient i documentació tècnica pel 
termini reglamentari de trenta dies durant 
els quals es podrà examinar i presentar les 
reclamacions que es creguin oportunes. 
Quart.-Que a falta de reclamacions o 
al·legacions el projecte esdevindrà 
definitivament aprovat sense necessitat de 
nou acord. 
 
 
12-APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS 
D’OBRA. 
 
Es dona compte al Ple de les següents 
certificacions. 
 
-En relació a l’obra Millora de l’eficiència de 
la xarxa d’aigua potable de la Ctra de l’Albi. 
Pressupost adjudicació……… 162.511,81 € 

Import executat ....................  0  € 
Import certificació núm. 1 ....43.624,59  € 
Pendent executar…............ 118.887,22  € 
 
-En relació a l’obra Rehabilitació de la Casa 
de Poblet: 
Pressupost adjudicació…..… 202.934,70  € 
Import executat .................      40.913  € 
Import certificació núm.7..... 14.309,88  € 
Pendent executar……………  147.711,82  € 
 
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. 
 
 
13-APROVACIÓ DE MOCIÓ PER 
L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE 
L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA I 
L’AUTODETERMINACIÓ. 
 
En la darrera dècada, la societat catalana ha 
protagonitzat un llarg procés democràtic, amb 
una mobilització persistent i singular, per 
decidir lliure i pacíficament el seu present i el 
seu futur. De les primeres consultes 
populars, a la manifestació contra la 
sentència de l’Estatut, passant per la 
consulta del 9N i fins arribar al referèndum 
de l’1-O, brutalment reprimit per l’Estat, i 
la vaga general del 3 d’octubre. 
 
Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un 
canvi de cicle marcat per una llarga repressió 
que encara no ha acabat. La seva continuïtat 
–avui, ara i aquí– és un fet que va des de 
la pervivència de l’exili fins a les més de 
800 persones amb causa judicial encara 
oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 
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persones han estat investigades i les 
estimacions més acurades estimen en més 
de 4.500 les persones afectades, comptant 
les 1.066 persones ferides l’1-O. Per 
contra, cap responsable d’aquella violència 
policial ha estat condemnat sinó tot el 
contrari: tots han estat ascendits, 
guardonats i condecorats. 
 
Malgrat tot, rere cinc anys complexes i 
difícils i encara sota l’actual context de 
bloqueig, volem palesar que durant tot 
aquest temps el posicionament clarament 
majoritari de la societat catalana ha estat 
clar i inequívoc, de forma continuada i 
ininterrompuda, davant la dinàmica 
repressiva viscuda i respecte a la necessitat 
d’un marc democràtic de resolució del 
conflicte. I és això què volem posar en valor: 
entre el 70% i el 80% de la societat s’ha 
posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a 
favor d’una sortida democràtica. 
 
També en aquests cinc anys, els més destacats 
organismes internacionals de defensa dels 
drets humans, múltiples instàncies judicials 
europees i fins al Consell d’Europa han 
constatat l’anomalia democràtica que 
vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal, 
penitenciària i policial viscuda ens situa 
com una excepció. El catàleg desplegat ha 
estat tristament extens –de la guerra bruta 
a cada inhabilitació, de l’aplicació del 155 a 
recórrer a tipus penals especials (sedició, 
rebel·lió, terrorisme), de les multes 
milionàries a la presó, fins a arribar a 
l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, 
mentre la suspensió de lleis catalanes, la 
prohibició de debatre en seu parlamentària 
qüestions com la monarquia o 
l’autodeterminació o la ingerència judicial 

en el model educatiu configuren l’altra cara 
d’una mateixa moneda. 
 
En temps convulsos, la regressió, la involució i 
la degradació democràtica ens afecta a totes i 
tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps 
viscut i els llums llargs que cerquen una 
resolució democràtica, avui insistim en que 
les bases de qualsevol sortida passen per 
la fi de la repressió i la construcció d’un 
marc democràtic de resolució. Difícilment 
hi haurà alternativa democràtica si no es 
resolen les conseqüències del conflicte ni 
s’aborden les arrels del mateix.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, l’ 
Ajuntament de Vinaixa amb el vot 
favorable dels sis membres presents dels 
set que legalment el componen acorda i 
expressa el seu suport a : 
1.-L’amnistia, entesa com la necessitat 
d’una solució col·lectiva i integral per a 
totes les persones exiliades, encausades i 
represaliades. 
2.-L’autodeterminació, entesa com la 
necessitat d’un marc de resolució 
democràtica basat en el respecte a 
l’exercici de la lliure determinació de la 
societat catalana. 
3.-donar trasllat de la present resolució a 
l’Acord Social per l’Amnistia i 
l’Autodeterminació.  
 
 
14-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'AGRICULTURA.  
 
S’informa que es continua amb la caça de 
conills a les zones on fan mal als sembrats 
per ser preventiu de cara la propera 
temporada. 
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Es van atorgar dos permisos més per batre 
cabirols. 
Informa que hi haurà una reunió en relació 
al Canal Segarra-Garrigues. 
 
 
15-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES. 
 
L’Alcalde, en absència del regidor, informa 
que l’ETAP està parcialment acabada i que 
falta realitzar part d’una millora. El 
programari de control de les aigües 
funciona bé  encara que hi ha coses a 
millorar. Ja ha permès detectar fuites 
d’aigua.  
Les obres de millora de l’eficiència de 
subministrament d’aigua a la Ctra de l’Albi 
avancen segons el previst. 
 
 
16-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 
 
Es transcriu informe de la regidora:  
 
FESTES: 
Donar compte de la festa de sant Joan. 
Despeses: 4.784,51€ (coca de Sant Joan, 
dj, actuació i sopar) Ingressos: 1.870€ 
(sopar revetlla).  
Total despeses: 2.914,51€ 
Les activitats d’estiu, dels mesos de juliol i 
agost, ja estan en marxa.  
EDUCACIÓ:  
El casal d’estiu està en marxa i està 
funcionant molt bé. El fet de fer-lo en dos 
espais està resultant molt positiu. En el 
pròxim ple es donarà compte dels 
ingressos i les despeses de les monitores.  
 
 

17-INFORMES D'ALCALDIA. 
 
Es transcriu informe:  
 
S’ha sol·licitat 3 ajudes per l’afectació del 
Filomena corresponents a l’arranjament de 
la pèrgola de les piscines, la teulada dels 
vestidors de la pista i la coronació del terrat 
del Centre Cívic amb un import de 
26.203,79 euros. El Pla de Salut de la 
Diputació de Lleida de 19.671 euros i la 
subvenció de promoció cultura popular 
catalana i aranesa per un valor de 
13.921,49 euros. 

S’ha atorgat el Pla de Salut anteriorment 
esmentat i la llar d’infants 2021-2022 
corresponent a 2.800 euros. 

En referència a la biblioteca hi ha hagut 
242 adults i 338 infants que l’han visitat i 
participat. Durant els mesos d’estiu es fa 
bibliospiscina amb una bona acollida, a 
banda d’activitats com a bibliocursa,..S’han 
acabat els cursos de mòbil i es preveu al 
setembre reprendre les classes amb els 
nous cursos. 

L’Ajuntament està seguint que es realitzin 
els compromisos presos amb l’Hble. 
Consellera Sra. Jordà el dia  de la Fira de 
l’Oli i la Pedra. El primer fruit serà 
properament amb el compromís del 
Departament per iniciar l’estudi del reg. 
Properament realitzarem una reunió per 
explicar-ho detalladament. 

La Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues 
ha confirmat que el dipòsit no és seu, per 
tant podem dir que és de l’Ajuntament i el 
podem utilitzar per millorar la pressió 
d’aigua. 
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18-PRECS I PREGUNTES. 
 
Jordi Riera demana per la no adhesió del 
municipi al sistema de forfaits de les 
piscines municipals. Informa l’Alcalde que 
l’estiu de 2019 van venir grups d’altres 
municipis que van aportar, degut al seu 
comportament, més problemes que altres 
coses. Al 2020 i 2021 també hi ha una gran 
afluència de banyistes dels municipis més 
grans de la comarca i es constata l’adhesió 
al forfait ho aprofiten més els banyistes de 
fora que no els de Vinaixa que rarament 
fan ús de piscines d’altres municipis. De 
cara el 2023 s’haurà de canviar el concepte 
per a que sigui també profitós per Vinaixa. 

Jordi Sarlé comenta que el forfait comarcal 
de piscines va néixer pels joves però que 
després s’ha desvirtuat. 
L’Alcalde insisteix que caldrà repensar el 
forfait. 
  
Un cop examinats els punts de l'ordre del 
dia i atès que no es demanen més paraules 
per intervenir, el Sr. Alcalde-President 
aixeca la sessió i la dona per finalitzada, 
ordenant que s'aixequi acta de tots els 
punts debatuts. Per fer-hi constar i donar 
fe del que s'hi ha tractat i els acords presos, 
estenc, amb la conformitat de tots els 
assistents, aquesta acta transcrita en paper 
amb l’anagrama de l’Ajuntament pàgines 
1020 a 1033. 

    
    

  


