
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

AGOST 2022 - Nº37 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 24 d’agost del 2022 

PLE ORDINARI 24-08-2022 

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 
 
Jordi Sarlé Gallart, regidor, s’ha excusat 

d’assistir. 

Felip Carré Carré, primer Tinent d’Alcalde, 

s’incorpora durant el punt 2 de l’odre del 

dia. 

 

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 del projecte bàsic obres 

de Rehabilitació de la Casa de 
Poblet(cal Panxa). Obres 
complementàries no contemplades 
al projecte inicial. 

6- Aprovació de la MV Instal·lació 
d’ascensor a l’edifici de l’ajuntament 
i presentació d’actuació a 
convocatòria de subvencions. 

7- Aprovació del  projecte bàsic de 
Rehabilitació i restauració de 
l’església i annexes parroquials de 
Sant Joan Baptista de Vinaixa 

8- Aprovació de certificacions d’obra. 
9- Adjudicació de l’obra Adequació de 

la bassa d’emmagatzematge 
d’aigua. 

10- Aprovació de l’ordenança municipal 
reguladora de l’estacionament 
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d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea 
d’autocaravanes. 

11- Informes de la Regidoria 
d'Agricultura.    

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

i Educació. 
14- Informes d'Alcaldia 
15- 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 20 de juliol 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 membres presents (4) que van assistir 
(6) a aquella. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  

PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 30/2022 a favor MALL per 
reforma de la cuina a l’immoble del carrer 
Ball, 12. 

2-Annex a la llicència 25/2022 a favor de 
JCV per a enrajolat de terrassa a l’immoble 
de la Ctra ***. 

3-Llicència 31/2022 a favor de JRB per fer 
paviment de formigó dels baixos de 
magatzem agrícola existent a la partida del 
Puntarró. 

4-Llicència 35/2022 a favor de Clindom 
Solar ,SL per a instal·lació de plaques 
fotovoltaiques per autoconsum al cobert de 
l’edifici existent a la Ctra ***. 

Mentre es despatxa aquest punt Felip Carré 
Carré s’incorpora al Plenari. 

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 

D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia  25/2022, de 19 d’agost 
 
Vista la Resolució ACC/821/2022, de 22 de 
març, per la qual es fixen les espècies 
objecte d'aprofitament cinegètic, els 
períodes hàbils de caça i les vedes 
especials per a la temporada 2021-2022 en 
tot el territori de Catalunya.  
Vist que el Pla de Gestió Cinegètica vigent 
del vedat L-10.155 de titularitat municipal 
contempla l’aprofitament de caça major, i 
entre altres, del porc senglar. 
Vist que els socis del vedat per la caça 
major del porc senglar en la modalitat de 
batuda requereixen, per motius de 
seguretat, el tall de camins de titularitat 
municipal.  
Atès que forma part de les competències 
atribuïdes als municipis la gestió de la 
infraestructura viària, d’acord amb l’article 
25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i 
vistes les facultats atribuïdes a les entitats 
locals pels articles 4 i 84 del mateix text 
legal.  
 
Per l’exposat, Acordo:  
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PRIMER.- Autoritzar als socis del vedat a 
fer ús dels camins de titularitat municipal 
per a la realització de batudes de porc 
senglar durant la temporada de caça 2022-
2023 o bé en batudes excepcionals 
degudament autoritzades per l’òrgan 
competent durant la temporada 2022-
2023. 
 
SEGON.-La present autorització complirà 
amb els següents condicionants: 
-els socis participants en la batuda 
vetllaran per a que es realitzi la correcta 
senyalització i tancament pel temps que 
duri la batuda autoritzada.  
-serà obligatòria la captació de la imatge 
que acrediti el compliment de les 
condicions de senyalització establertes en 
l’annex 2 de la Resolució ACC/821/2022, de 
22 de març. 
 -es recomana la presència d’una persona 
que informi a les persones i vehicles, 
mentre duri la cacera, del tancament 
temporal, així com dels riscos, condicions i 
autorització municipal, i les possibles 
alternatives existents per evitar transitar 
per la zona de la cacera.  
-si en arribar a un lloc escollit per fer la 
batuda es troba o visualitza usuaris dins el 
perímetre de la batuda, és obligació de la 
colla de caçadors d’advertir-los i no iniciar 
l’activitat fins que aquests hagin abandonat 
la zona de caça.  
-en tot cas s’haurà de donar compliment a 
l’establert en la Resolució ACC/821/2022, 
de 22 de març, per la qual es fixen les 
espècies objecte d’aprofitament cinegètic, 
els períodes hàbils de caça, les 
senyalitzacions i les vedes especials per a 
la temporada 2022-2023.  

TERCER.- Determinar que una persona 
actuant en representació del socis que 
realitzin la batuda, haurà de comunicar a 
l’Ajuntament, mitjançant el lliurament 
d’una comunicació, amb un mínim de 24 
hores d’antelació a la cacera, la data o 
dates en què es preveu la seva realització, 
així com la indicació dels camins públics 
que es preveuen restringir.  
En cas que per motius atmosfèrics o de 
força major, un cop comunicat a 
l’Ajuntament l’indret i la data de la propera 
cacera, es decideixi qualsevol modificació, 
caldrà comunicar-ho a un responsable 
municipal en el termini més breu possible 
des del coneixement de la modificació.  
En cas que els camins objecte de la cacera 
condueixin a habitatges o explotacions 
agrícoles o ramaderes, caldrà que la colla 
que realitzi la batuda comuniqui a les 
persones afectades indicant el tram en què 
no es podrà circular i el temps de durada 
del tancament del camí als efectes de 
causar les mínimes molèsties als veïns/ïnes 
afectats. 
 
 QUART.- Aquesta autorització quedarà 
sense efecte, i així es comunicarà a les 
colles de les batudes previstes, en cas que 
es requereixi l’ús dels camins municipals 
per a la realització d’altres activitats o per 
altres motius d’interès general.  
 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució al 
cap d’Agents Rurals de les Garrigues en el 
termini més breu possible.  
 
SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al 
Ple de la corporació en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc.  
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2-Decret d’Alcaldia 26/2022, de 22 d’agost 

Confeccionats per secretaria els padrons 
fiscals relatius al tercer trimestre de la taxa 
de subministrament d’aigua, quart 
trimestre de la taxa de clavegueram i 
segon semestre de la taxa d’escombraries, 
tots de l’exercici 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 27/2022, de 24 d’agost. 

S’ha demanat per Marcos Rodríguez 
Blanco, DNI 44452963N, en representació 
de COYMAL,SL, CIF B80553373, 
autorització per a circular entre el 19 de 
setembre i el 30 d’octubre amb una 
giratòria de 6,5 TN per camins públics del 
terme municipal. 

Normativa. 

-Ordenança reguladora dels camins 
municipals de Vinaixa, BOP de Lleida 
núm.57 de 23 de març de 2022. 

-Ordenança reguladora de la taxa pel 
trànsit de vehicles pesants per les vies 
públiques o terrenys de domini públic local, 
BOP de Lleida núm. 60 de 28 de març de 
2022. 

L’article 16 de l’OR del camins municipals 
de Vinaixa estableix que els usos 
excepcionals dels caminis i vies rurals 
requerirà de prèvia autorització. Són usos 
excepcionals els que no tenen per finalitat 
principal l’accés a finques i instal·lacions 
per a desenvolupar l’activitat agrària, 
ramadera i forestal. 

L’article 2 de l’OR de la taxa pel trànsit de 
vehicles pesants per les vies públiques 
estableix que està sotmès a taxa 
l’aprofitament especial dels camins 
conforme a l’OR dels caminis municipals. 

L’article 6 de l’OR de la taxa pel trànsit de 
vehicles pesants per les vies públiques 
estableix les taxes a satisfer. En aquest 
supòsit estaria afectat per l’article 6.1 
a).:130 euros/km pels trams de camí de 
terra i 420 euros/km pels trams asfaltats. 

Vista la petició, vistes les ordenances i vista 
la longitud dels diferents trams de camins 
usats 

Per les facultats que m’atorga el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, 

DECRETO: 

Primer.- Autoritzar a l’empresa COYMAL,SL 
CIF B80553373 l’ús dels camins municipals 
coneguts com pista IRYDA i camí Coma 
d’en Tarroja en el trams proposats pel 
sol·licitant. S’adjunta plànols dels trams. 
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Segon.- La present autorització estarà 
vigent des del 19 de setembre fins el 30 
d’octubre de 2022 per al pas d’una 
màquina giratòria de 6,5 Tn. 

Tercer.- Liquidar la següent taxa conforme 
a l’article 6 punt 1 lletra a) de l’OR de la 
taxa pel trànsit de vehicles pesants per les 
vies públiques de Vinaixa: 

-tram usat de pista IRYDA: 4,52 km. 

-tram usat de camí..................: 1,22 km. 

Base imposable      Tarifa             Taxa  

4,52 km                420€/km      1.898,40 € 

1,22 km               130€/km         158,60 € 

Total taxa ......................  2.057,00 euros. 

Quart.- El trànsit es farà respectant les 
normes de circulació i de seguretat vial. La 
velocitat màxima és de 40 km/h que 
s’haurà de d’adaptar a les circumstàncies 
de trànsit i de la via.  

Només es permesa la roda pneumàtica. La 
circulació amb roda de ferro o eruga es 
prohibida.  

El titular de la autorització haurà de 
mantenir el vial en plenes condicions 
durant el seu ús per mantenir el pas 
d’altres usuaris.  

Cinquè.-. En el cas que l’amplada del vial o 
l’estat actual no sigui adequat pels 
sol·licitants del permís, el cost econòmic 
anirà a càrrec dels peticionaris així com els 
permisos i autoritzacions que se’n derivin. 
Una vegada acabat el permís que ens 
ocupa, es restaurarà a l’estat original o el 
que s’acordi amb l’equip. 

Sisè.- La present autorització té caràcter 
personal i no podrà cedir-se o 
sotsarrendar-se a tercers. L’incompliment 
d'aquest precepte provocarà l’anul·lació de 
la llicència. 

Setè.- De conformitat amb l’article 24.5 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, quan amb ocasió 
dels aprofitaments regulats en aquesta 
ordenança es produïssin desperfectes en 
els béns del domini públic local, el 
beneficiari vindrà obligat, sense perjudici 
del pagament de la taxa  que pertoqui, al 
reintegrament total de les despeses de 
reconstrucció o reparació i a dipositar-ne 
prèviament el seu import.  

Si els danys fossin irreparables, 
l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia 
igual al valor dels béns destruïts, o l’import 
del deteriorament dels danyats. 

Vuitè- Alternativament al punt 3 i 7, es 
podrà presentar un projecte de reparació i 
restitució del vial utilitzat a fi de deixar el 
vial amb igual o millor condicions que l’inici. 
Aquest projecte s’haurà de presentar 
juntament amb la sol·licitud inicial, haurà 
d’estar aprovat pel tècnic municipal i per 
obtenir el permís s’haurà de dipositar un 
aval de l’import íntegre de la taxa 
corresponent que, una vegada executat el 
projecte es tornarà. El projecte no es pot 
iniciar més enllà d’1 mes de la finalització 
del permís i el final de l’execució del 
projecte no podrà ser més enllà de tres 
mesos des de la finalització del permís.  
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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 495 fins 
la 567. 
 
 
5-APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC 

OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA 

CASA DE POBLET(CAL PANXA). 

OBRES COMPLEMENTÀRIES NO 

CONTEMPLADES AL PROJECTE 

INICIAL. 

Es dona compte als membres del Ple del 
projecte bàsic obres de “Rehabilitació de la 
Casa de Poblet (cal Panxa). Obres 
complementàries no contemplades al 
projecte inicial: neteja, sanejat i reblert 
dels paraments verticals interiors sota 
supervisió de la directora d’arqueologia, 
70% del total”, redactat per l’arquitecte Sr. 
Xavier Zaragoza Montpel. El pressupost 
d’execució ascendeix a 61.473,48 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. 
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. 
 
 
6-APROVACIÓ DE LA MV 
INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR A 
L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT I 
PRESENTACIÓ D’ACTUACIÓ A 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS. 
 
Es dona compte als membres del Ple de la 
Resolució DSO/2054/2022, de 28 de juny, 
de convocatòria de subvencions del 
Departament de Drets Social en el marc del 
Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, finançat per la Unió Europea, 
Next Generation EU. 
  
A la vegada es dona compte també als 
membres del Ple de la Memòria valorada 
Instal·lació d’ascensor a l’edifici de 
l’ajuntament, redactat per l’arquitecte Sr. 
Xavier Zaragoza Montpel. El pressupost 
d’execució ascendeix a 68.927,92 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 l’anterior memòria 
valorada. 
Segon.- Presentar l’actuació a la 
convocatòria del Departament de Drets 
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Socials en el marc del finançament dels 
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. 
 
 
7-APROVACIÓ DEL  PROJECTE BÀSIC 

DE REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ 

DE L’ESGLÉSIA I ANNEXES 

PARROQUIALS DE SANT JOAN 

BAPTISTA DE VINAIXA 

Es dona compte als membres del Ple del 
projecte bàsic de Rehabilitació i restauració 
de l’Església i annexes parroquials de Sant 
Joan Baptista de Vinaixa, redactat per 
l’arquitecte Sr. Joan Carles Gavaldà Bordes. 
El pressupost d’execució ascendeix a 
1.489.226,84 euros. 

Es recorda que aquesta actuació es va 
presentar a la convocatòria d’ajudes per a 
rehabilitació d’edificis en el marc del pla 
de recuperació, transformació i resiliència 
dels fons europeus Next Generation. 
 
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 favorables dels sis 
membres presents dels set que legalment 
el componen, acorda: 

Primer.-Aprovar inicialment el projecte 
d’obres. 
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 
 
 
8-APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS 
D’OBRA. 
 
Es dona compte al Ple de les següents 
certificacions. 
 
En relació al Projecte constructiu d’una 
nova ETAP: 

Pressupost adjudicació……… 247.561,39 € 

Import executat .................. 214.238,33 € 

Import certificació núm.7 ....... 33.323,05 € 

Pendent executar……........……...….  0,01 € 

 
En relació al projecte Rehabilitació de la 
casa de Poblet: 

Pressupost adjudicació……… 202.934,70 € 

Import executat ..............      55.222,88 € 

Import certificació núm.8.......  6.378,48 € 

Pendent executar………......   141.333,34 € 

 

Vistes les anteriors certificacions. 
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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. 
 
 
9-ADJUDICACIÓ DE L’OBRA 
ADEQUACIÓ DE LA BASSA 
D’EMMAGATZEMATGE D’AIGUA. 
 
Per Resolució d’Alcaldia d’1 de juliol de 
2022  es va iniciar el procediment obert per 
a contractar l’obra.  

En sessió plenària del dia 20 de juliol de 
2022 es van aprovar el Plec de clàusules 
administratives que havien de regir la 
licitació. En sessió de la Mesa de 
contractació del dia 17 d’agost de 2022 es 
va proposar atorgar l’adjudicació a Irriga 
Water Solutions,SL. 
Caldrà requerir la constitució de l’aval 
establert al Plec de clàusules. 
Atenent a la proposta de la Mesa de 
contractació. Vist que l’empresa proposada 
és la única que s’ha presentat a la licitació 
i compleix els requisits del plec de 
clàusules, el Ple de la Corporació amb el 
vot favorable dels sis membres presents 
dels set que legalment el componen 
acorda: 

1-Adjudicar el contracte de l’obra 
Adequació de la bassa d’emmagatzematge 
d’aigua a Irriga Water Solutions,SL, CIF 
B25323809 per un preu  de 122.328,15 
euros sense IVA.(IVA =25.688,91 euros. 
Total 148.017,06 euros). 

2-Requerir la constitució de la garantia en 
quantia del 5% de l’import adjudicació, 

exclòs IVA, en concret 6.116,40 euros. 
Termini  constitució:10 dies hàbils des de 
la notificació. 

3-Acceptar la totalitat de les millores 
proposades per l’empresa en l’oferta 
presentada. 

4-En cas que dita empresa, per causa 
imputada a ella, no establís la dins els 
terminis establerts s’entendrà que ha 
retirat la seva oferta. 

5-Facultar a l’Alcalde per la signatura del 
contracte i documents necessaris per 
l’atorgament de l’obra. 

6-Publicar al perfil del contractant de 
l’Ajuntament el present acord d’adjudicació 
i notificar el mateix a les empreses 
licitadores. 
 
 
10-APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DE 
L’ESTACIONAMENT 
D’AUTOCARAVANES I DE L’ÚS DE 
L’ÀREA D’AUTOCARAVANES. 
 
Es dona compte al Ple de l’establiment de 
l’Ordenança reguladora de l’estacionament 
d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea 
d’autocaravanes. 

L’Alcalde explica breument la regulació que 
es pretén amb l’ordenança com ara evitar 
que l’àrea d’estacionament esdevingui lloc 
de domicili permanent i permetre la 
intervenció policial en cas de conductes no 
conformes a l’ordenança. 

Vista la proposta d’ordenança. 
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Vist l'informe del Secretari-interventor, el 
Ple de l'Ajuntament amb el quòrum de 
majoria simple del nombre legal de 
membres de la Corporació, acorda: 

Primer.- Aprovar provisionalment 
l’establiment de l’ordenança reguladora de 
l’estacionament d’autocaravanes i de l’ús 
de l’àrea d’autocaravanes. 

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.  
 

 
11-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'AGRICULTURA.  
 
Informa que s’ha signat el contracte de 
caça major per una temporada prorrogable 
per quatre temporades més. El preu s’ha 
establert en 1.400 euros. També es va dur 
una batuda especial de porc senglar per 
danys als conreus. 
Informa que hi ha bastants propietaris 
interessats en incorpora el reg i que hi ha 

previst una reunió informativa a la 
Cooperativa. 
Jordi Vilalta comenta que hi ha gent que 
treu el cartell i passa i que quan  es posa 
s’hauria de fer una foto. Felip Carré 
comenta que ja es fa una foto. 
S’informa que finalment es taparà el “forat 
del Ramonàs” de l’autopista i que ha costat 
que fós assumida aquesta feina degut a 
que ha coincidit amb el final de la concessió 
de l’autopista.  
 
 
12-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES. 
 
Es transcriu informe del segon Tinent 
d’Alcalde: 
 
1.-Obra Cal Panxa. 
L’obra en si segueix segons lo previst. 
En aquest moment es donem per acabats 
la part corresponent a repicat i rejuntat 
dels parament verticals de la planta 
inferior. 
Actualment estem en la fase de construcció 
de l’estructura de la planta principal, es a 
dir, col·locació de bigues i paviment. 
Tanmateix, comentar que ja estan aixecats 
els parament verticals dels lavabos i caixa 
d’ascensor fins a la primera planta. 
2.-Xarxa d’aigua carretera de l’Albi. 
Podem dir, que pràcticament el 80% de 
l’obra està executada. 
Que en aquests moments es procedeix a 
l’enderrocament i excavació de rasa de la 
zona de l’estació a manca del muntatge de 
tub de la vorera , connexions escomeses i 
encreuament de la general. 
Les proves d’estanqueïtat i pressió han 
sigut favorables. 
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Pràcticament, la totalitat de les escomeses 
estan connectades a la xarxa nova i 
aquesta propera setmana es procedirà a 
connectar les últimes del carrer Pau Casal i 
Carretera. A continuació es substituiran 
tots els comptadors que formen part de 
l’àmbit de l’obra, per a comptadors de la 
classe C molt més exactes tal i com està 
previst en les millores proposades. 
3.-Analítiques d’aigua. 
Les dades són les següents: 
Que el cabal mig, subministrat a la xarxa 
de distribució en el mes d’agost, a sigut de 
l’ordre e 145m3/dia. 
Que el volum d’aigua procedent de la 
Mancomunitat a sigut de l’ordre del 35% 
de total diari, es a dir uns 53m3/dia i que 
el 65% del volum restant procedeix de les 
captacions pròpies del municipi. 
Comentar que denota una baixada dels 
nivells dinàmics i estàtics de les captacions, 
principalment, pou de la Plaça dels Arbres. 
 
El tinent d’alcalde comenta que s’han 
detectat fluctuacions de consums rars que 
no es correspon a una fuita doncs aquesta 
comporta un consum constant. S’ha 
observat el consum de diferents trams, 
tancant i obrint subministraments s’han 
detectat fuites com de l’estació. 
 
Felip Carré pregunta si els comptadors que 
es posen són electrònics. El segon Tinent 
d’Alcalde respon que són mecànics però 
més precisos. El primer Tinent d’Alcalde 
comenta si no s’hauria d’aprofitar per posar 
comptadors electrònics que permetrien 
bolcar consums telemàticament. Es debat 
sobre la  conveniència o beneficis dels 
comptadors electrònics. 

13-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 
 
Es transcriu informe de la regidora. 
Donar compte dels ingressos i les despeses 
del Casal d’estiu. Els ingressos han esta de 
3.260 euros i les despeses de 3.769,09 
euros(no es computa el cost de les altes i 
baixes de contractes de la gestoria). 
Comentar que ja estem inscrits com a 
poble a la Setmana Europea de la Mobilitat 
i que durant aquella setmana, del 16 al 22 
de setembre, s’organitzaran algunes 
activitats juntament amb l’AFA que ja es 
comunicaran més endavant. 
 
 
14-INFORMES D'ALCALDIA. 
 
Es transcriu informe d’Alcaldia: 
 
-S’ha demanat a l’IEI llibres per la 
biblioteca per import de 2.000€, es va 
presentar a la subvencions de Diputació de 
Lleida per ajuts de sostenibilitat ambiental 
relacionat amb camins i incendis, una de 
1.000€ i l’altra 3.093,84€, s’ha demanat 
l’accessibilitat a l’Ajuntament a fons Next 
Generation 30.000€ i per temes de 
renovació de xarxa amb baixa i estalvi a 
petits municipis el ramal del carrer Vinyet 
per un import de 73.045€ 

-S’ha atorgat subvencions de Diputació de 
Lleida per ajuts de sostenibilitat ambiental 
relacionat amb camins i incendis, una de 
1.000€ i l’altra 3.093,84€. 

-En referència a la biblioteca, hi ha hagut 
417 persones que l’han visitat i participat. 
Durant els mesos d’estiu es fa bibliopiscina 
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i durant el juliol hi ha hagut 198 persones 
a la piscina i 219 a la biblioteca. 

-Es va realitzar la reunió de poble per 
tractar temes d’agricultura i vedat, amb un 
repàs de l’estat actual i el futur, sobretot el 
que se’ns deriva del reg. 

-Es va acollir un grup d’esplai a l’escola per 
tal de que continuessin les estades i salvar 
les restriccions pel pla Alfa 3 amb una 
experiència positiva pel municipi. Han 
agraït la disposició de l’ajuntament. 

15-PRECS I PREGUNTES. 
 
Un cop examinats els punts de l'ordre del 
dia i atès que no es demanen més paraules 
per intervenir, el Sr. Alcalde-President 
aixeca la sessió i la dona per finalitzada, 
ordenant que s'aixequi acta de tots els 
punts debatuts. Per fer-hi constar i donar 
fe del que s'hi ha tractat i els acords presos, 
estenc, amb la conformitat de tots els 
assistents, aquesta acta transcrita en paper 
amb l’anagrama de l’Ajuntament pàgines 
1034 a 1043. 
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L’Ajuntament comunica que es pot portar fluorescents, bombetes i càpsules de cafè pel seu 
reciclatge. Es recorda que també es pot dipositar les piles.  En horari habitual. També es 
demana una mica més de civisme en la deposició de tot tipus d’objectes als contenidors o al 
costat dels contenidors. Es recorda que tot el que no està autoritzat als contenidors de 
selectiva s’ha de fer a través de la recollida de voluminosos. El fet de no fer-ho provoca a 
l’any una despesa molt gran per l’Ajuntament en gestionar-ho, en l’any 2021 gairebé 6 
tonelades de material portat a deixalleria directament i deixat fora dels contenidors, amb una 
despesa de més de 4500 euros per l’Ajuntament. Us demanem un esforç de tothom. Per altra 
banda, comunicar que l’any 2021 hi ha hagut un descens del % de reciclatge del municipi 
passant del 46,91% del 2020 al 46,17% del 2021 reduint un 0,76% el percentatge de 
recollida. Recordem que els objectius del 2020 és del 50%. Animem des de l’Ajuntament a 
millorar aquest percentatge i arribar al 2025 al 60%    

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

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

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

 

 

 


