
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

SETEMBRE 2022 - Nº38 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 21 de setembre del 2022 

PLE ORDINARI 21-09-2022 

Hi assisteixen: 

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

- Jordi Sarlé Gallart, regidor 

 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
Alain Anglès Pérez, Segon Tinent d’Alcalde 
i els regidors Jordi Riera Carré i Jordi Vilalta 
Serra s’han excusat d’assistir. 

Jordi Sarlé Gallart s’ha incorporat al Ple en 
el punt 5 de l’ordre 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 dels Comptes generals 

municipals de l’exercici 2021. 
6- Aprovació de certificacions d’obra. 
7- Declaració institucional de ratificació 

de la moció aprovada el 22 de 
desembre de 2021. 

8- Informes de la Regidoria 
d'Agricultura.    

9- Informes de la Regidoria d'Obres. 
10- Informes de la Regidoria de Festes i 

Educació. 
11- Informes d'Alcaldia 
12- 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 
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del 24 d’agost 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 tres membres presents. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  

PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 19/2022 a favor de CPB per a la 

construcció d’habitatge unifamiliar amb 

enderroc previ a la ctra de Lleida, **. 

2-Llicència 32/2022 a favor d’OMC per la 

substitució de xemeneia d’obra i 

substitució de tub inoxidable a l’immoble 

del carrer Forn,**. 

3-Llicència 36/2022 a favor de JMB per 

canvi de rajoles de la cuina a l’immoble de 

la ctra de l’Albi,**. 

4-Llicència 40/2022 a favor de MLRB per 

canviar xemeneia al l’immoble del carrer 

Pau Casals, ** 

5-Llicència 41/2022 a favor de CPS per 

col·locació de piscina prefabricada a 

l’immoble de la ctra de l’Albi, **. 

6-Llicència 42/2022 a favor d’AMG per 

arreglar els baixos de la casa amb 

arrebossat de les parets a l’immoble del 

carrer Estació, **.  

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 

D’ALCALDIA. 

No s’ha dictat, entre sessions, cap resolució 
o decret. 
 
 
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 568 fins 
la 611. 
 
S’incorpora al Ple el regidor Sr. Jordi Sarlé 
Gallart. 
 
 
5-APROVACIÓ DELS COMPTES 

GENERALS MUNICIPALS DE 

L’EXERCICI 2021. 

Aprovades per la Comissió Especial de 
Comptes en sessió del dia 30 de maig de 
2022 els Comptes Municipals de l’exercici 
2021. 

Vist que l’anterior acord va ésser exposat 
per anunci al BOP núm. 109 de 8 de juny 
de 2022, al tauler electrònic i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini 
reglamentari sense que s’hagi formulat cap 
objecció o observació, el Ple Corporatiu, 
amb el vot favorable dels quatre membres 
presents dels set que legalment el 
componen, acorda: 

 

Primer.- Aprovar el Compte General del 
Pressupost de 2021 d’aquest Ajuntament, 
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integrat pel pressupost municipal, un cop 
informat per la Comissió Especial de 
Comptes i exposat al públic pel termini 
previst a l’article 212 del Text refós de la 
Llei  d’Hisendes Locals. 

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la 
signatura de quants documents siguin 
necessaris per a la tramitació de 
l’expedient. 

 

6-APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS 
D’OBRA. 
 
Es dona compte al Ple de les següents 
certificacions. 
 
En relació al projecte Rehabilitació de la 
casa de Poblet: 

Pressupost adjudicació…....…202.934,70 € 
Import executat ..................  61.601,36 € 
Import certificació núm.9......   9.251,59 € 
Pendent executar……………   132.081,75 € 
 
En relació al projecte Millora de l’eficiència 
de la xarxa d’aigua potable de la ctra de 
l’Albi: 

Pressupost adjudicació……… 162.511,81 € 
Import executat ..................  43.624,59 € 
Import certificació núm. 2 ...  65.998,71 € 
Pendent executar………..…       52.888,51€ 
 
Vistes les anteriors certificacions. 
Vist l’informe d’Intervenció dels Fons 
Municipal, el Ple, amb el vot favorable dels 
quatre membres presents dels set que 
legalment el componen, acorda aprovar les 
certificacions esmentades. 
 

7-DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE 

RATIFICACIÓ DE LA MOCIÓ 

APROVADA EL 22 DE DESEMBRE DE 

2021. 

Es recorda als membres del ple la Moció i 
proposta d’argumentari pel rebuig al 
projecte línia elèctrica aèria (MAT) Baix 
Cinca – Pierola adoptada en la sessió 
plenària del dia 22 de desembre de 2021. 
En aquella moció es va acordar i 
argumentar el següent que es transcriu: 

“................. 

PRIMER- Manifestar el rebuig i total 
oposició a la construcció de la línia aèria 
elèctrica de 400KV MAT Bajo Cinca - 
Pierola. Molt especialment tal i com està 
configurada en el projecte fet públic en el 
BOE del passat 11 de novembre. 

SEGON- Expressar el nostre suport a la 
resta de municipis afectats i la voluntat per 
actuar de manera coordinada amb la resta 
d’institucions del territori.  

TERCER- Continuar impulsant i participant 
de l'estratègia conjunta i coordinada 
d’oposició a la construcció de la línia aèria 
elèctrica de 400KV MAT Bajo Cinca-Pierola, 
assumint com a pròpies les consideracions 
i al·legacions resultants dels treballs 
tècnics encarregats a tal efecte, redactades 
i presentades per les diferents 
administracions representants del territori. 

QUART- Demanar al govern espanyol la 
retirada d’aquest projecte i l’elaboració 
d’una estratègia coordinada amb el territori 
que permeti fer-ne partícips als diferents 
agents afectats. 
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CINQUÈ - Exigir al govern espanyol la 
creació d’una estratègia sobre renovables 
que estableixi un acord entre tots els 
territoris i agents afectats i protegeixi les 
zones d’alt valor agrícola i forestal, tot 
donant veu al territori especialment en els 
grans projectes tant de producció com de 
distribució.  

SISÈ - Demanar al Govern espanyol la 
priorització d’ús dels espais antropitzats a 
l’hora d’aprovar projectes de producció i 
distribució d’energies renovables, com a 
mesura per protegir els espais agrícoles i 
forestals d’alt valor i minimitzar l’impacte 
paisatgístic i territorial dels mateixos.  

SETÈ - Reiterar el compromís d’aquest 
ajuntament amb la transició energètica i 
amb els objectius de l’Agenda 2030 de 
l’ONU, així com els compromisos adquirits 
per la UE per un territori neutre en 
emissions de carboni el 2050. 

ARGUMENTARI  

Les propostes sobre la taula per crear línies 
aèries elèctriques de molt alta tensió 
(MAT), s’empara en un model de producció 
i distribució d’energia de grans oligopolis, 
donant continuïtat a l’actual estructura del 
mercat elèctric i les disfuncions que genera 
en el cost de l’energia. 

Tot i l’origen renovable de l’energia 
produïda, es tracta d’un projecte de 
producció d’energia allunyada dels centres 
de consum, generant emissions i un gran 
impacte paisatgístic amb el seu transport 
que, en cap cas, dona resposta als reptes 
globals que enfronta el planeta contra el 

canvi climàtic ni als principis que promou 
l’Agenda 2030. 

Es demana al Ministeri que qualsevol 
projecte de producció o distribució 
energètica que es vulgui aprovar, ha de 
comptar necessàriament amb la 
participació del territori. No volem més 
projectes fets d’esquena al territori. 

Considerem que s’ha d’utilitzar de forma 
prioritària els espais antropitzats per 
minimitzar l’impacte sobre el territori, el 
paisatge i el medi natural. 

Ens preocupa especialment la titularitat 
privada de la línia, que obre la porta a un 
escenari de competència entre grups 
privats que pot acabar amb un impacte 
molt elevat pel territori, amb multitud de 
línies de diferent titularitat per connectar 
els mateixos àmbits.  

Defensem un model energètic que impulsi 
el desenvolupament de les energies 100% 
renovables, de km 0, l’eficiència 
energètica, l’autoconsum, les xarxes 
intel·ligents de gestió i la democratització 
del mercat energètic, lliure d’oligopolis, 
amb uns preus justos i amb un paper 
central de la ciutadania, com a productors, 
gestors i no només com a consumidors 
d’energia.                                                       
     ..............................” 

L’Alcalde explica breument que la 
promotora de la MAT ha presentat 
al·legacions a les al·legacions presentades 
per l’Ajuntament i que des de la Diputació 
de Lleida ja s’ha encomanat al despatx 
d’advocats Simeó Miquel la confecció de 
resposta a les al·legacions. 
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Ateses les al·legacions que la promotora ha 
presentat a les al·legacions formulades per 
l’Ajuntament, atès l’acord i argumentari 
adoptat en plenari del dia 21 de desembre 
de 2021, els membres del Ple amb el vot 
favorable dels quatre membres presents 
dels set que legalment el componen acorda 
ratificar-se amb les al·legacions 
presentades i l’acord plenari del dia 21 de 
desembre de 2021. 
 
 
8-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'AGRICULTURA.  
 
El regidor d’Agricultura dona compte dels 
ingressos de les piscines de 17.911,49 
euros, dels quals 1.488,29 euros 
corresponen a lloguer del bar, 8.087,5 
euros a abonament i 8.335,70 euros a 
entrades diàries. També s’ingressa per part 
del bar 3.071,02 euros en concepte de 
liquidació de despesa elèctrica. 
Demana deixar constància que amb les 
corporacions anteriors a aquesta no havia 
reflectits els ingressos per venda 
d’entrades diàries. 
En relació al vedat informa que s’han 
ingressat 14.715 euros i que ha hagut uns 
ingressos per tort en metàl·lic de 5.600 
euros que abans tampoc no s’ingressaven. 
Informa que ja s’han fet dos batudes de 
porc senglar sense cap captura.  
 
 
9-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES. 
 
En absència del regidor, l’Alcalde informa 
de les obres. 

En relació a les obres de l’ETAP estan a 
punt de finalitzar així que l’empresa realitzi 
una millora a que es va comprometre. S’ha 
insistit amb l’empresa per a que faci el 
pendent però està costant i al final poder 
hi haurà problemes. 
Recordar que en anterior ple es va 
adjudicar l’obra Adequació de la bassa 
d’emmagatzematge d’aigua, s’ha constituït 
la garantia i properament es farà el 
contracte per començar obres i enllestir-les 
a la primavera. 
De l’obra Millora de l’eficiència de la xarxa 
d’aigua potable de la ctra de l’Albi també 
falta molt poc, bàsicament executar les 
millores. 
També s’informa de la confecció d’una 
memòria valorada per a la millora de la 
pista de l’IRYDA per a augmentar la 
seguretat: corbes més amples, 
senyalització, cunetes netejades, tala 
d’arbres propers,... 
 
 
10-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 
 
Es transcriu informe de la regidora. 
 
EDUCACIÓ:  
Ja ha començat el nou curs escolar. Aquest 
any l’escola bressol ha passat a dependre 
del departament d’educació i hem 
començat el curs amb una tècnica 
d’educació infantil nova.  
Aquest estiu l’Ajuntament va instal·lar una 
càmera i un micròfon per tal que la llar i 
l’escola estiguin més comunicades entre sí 
i hi hagi més seguretat. També s’ha fet 
manteniment a l’escola pintant algunes 



6  
 

zones, fent revisió de les humitats i s’ha 
canviat un moble per un altre de nou. 
Comentar que des de l’Ajuntament es 
col·labora amb el servei GAC Concilia 
Garrigues cedint el Casal Vinaixenc cada 
vegada que està programat aquest servei. 
A Vinaixa és una tarda al mes i el dia 
assignat finalment és un dijous de 17 a 
20h.  
Es col·labora juntament amb l’AFA en la 
Setmana Europea de la Mobilitat. L’activitat 
programada és durà a terme el dijous 22 
de setembre a les 17h i consta d’una 
pedalada + gimcana + xocolatada.  
 
FESTES:  
Al pròxim ple es donarà compte de les 
despeses i ingressos de la Festa Major i de 
la festa de la Diada de Catalunya.”  
 
Es debat sobre el servei Concilia Garrigues 
entre Jordi Sarlé, la regidora i l’Alcalde. 
Bàsicament es diu que el servei ha tingut 
poc èxit i que poder el servei es va 
instaurar en mal moment i de cara a 
l’hivern tindrà més acceptació. Que en 
municipis més grans ha funcionat una mica 
però en els petits gens. 
 
 
11-INFORMES D'ALCALDIA. 
 
Es transcriu informe d’Alcaldia: 
-No s’ha demanat cap subvenció aquest 
període 
-No s’ha atorgat cap subvenció aquest 
període 
-En referència a la biblioteca, hi ha hagut 
191 persones durant els 8 dies que ha estat 
obert el mes d’agost. 

-El centre de serveis ha engegat el nou curs 
de forma normal, ja amb l’activitat del 
2019. 
-L’Ajuntament està compromès en 
l’agenda 2030 i ha anat adoptant varies 
accions al llarg dels darrers 3 anys. Els 
objectius principals són la millora de 
l’eficiència tèrmica ens els edificis públics, 
la millora de l’eficiència elèctrica en la part 
pública i la reducció de la mateixa, 
l’eficiència en termes recursos hídrics, 
augment del % de reciclatge i minimització 
de la generació. Molts d’aquests aspectes, 
com ja en sou coneixedors, s’estan 
treballant i s’han anat treballant. El canvi 
d’enllumenat públic a LED ha suposat una 
disminució entre el 30 i el 40% del consum 
elèctric, el canvi de canonades d’aigua a la 
ctra de l’albi, o la posada en servei del pou 
de la plaça millora el recurs hídric 
disponible i l’eficiència en el recurs, el canvi 
de coberta dels vestidors de la piscina 
millora l’eficiència tèrmica,... i d’altres que 
aniran venint i que ja s’hi està treballant, 
com els projectes de reforma integral dels 
edificis públics i que podran ser un punt de 
partida de les comunitats energètiques 
locals, la bonificació per la generació 
elèctrica de l’IBI,... En aquesta ocasió, 
seguint les directius marcades per l’UE 
s’està configurant un pla per reduir el 
consum elèctric a través de la reducció del 
consum elèctric de l’enllumenat de nadal, 
s’adoptarà una reducció al 50% dels llums 
de nadal dels darrers anys. Amb aquesta 
mesura, l’ajuntament estalviarà un consum 
equivalent prop de 2.000 euros.  
-Ens han arribat les al·legacions a les 
al·legacions fetes a la MAT LUPUS i, 
conjuntament amb diputació i els advocats, 
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s’estan redactant les contestes. Aquest 
equip està compromès en la defensa del 
nostre terme. 
-S’està activant novament, després de la 
pandèmia, la unió dels municipis 
integradors de la Vall de Vinaixa, a fi 
d’arribar a treballar tots sota una única 
marca i que aquesta vetlli per aspectes que 
ens relacionen, com per exemple, el 
turisme. 
 
 
12-PRECS I PREGUNTES. 
 
Felip Carré demana quan està prevista la 
finalització de les obres de Can Panxa. 

Respon l’Alcalde que si no recorda 
malament al febre de l’any que ve. Que les 
obres més laborioses ja estan fetes i que 
ara s’avançarà més. 
 
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 
1044 a 1050. 
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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. 

 

 

 


