
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

NOVEMBRE 2022 - Nº40 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 9 de novembre del 2022 

PLE ORDINARI 09-11-2022 

Hi assisteixen: 

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

- Jordi Riera Carré, regidor 

- Jordi Vilalta i Serra, regidor 

 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
El regidor Jordi Sarlé Gallart 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- Modificació ordenança de la taxa de 

subministrament d’aigua. 
6- Aprovació definitiva de l’ordenança 

reguladora de l’estacionament 
d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea 
d’autocaravanes. 

7- Aprovació del modificat de projecte 
Millora i renovació de la xarxa 
d’aigua potable de la Travessia de 
les Escoles i del carrer Vinyet. 

8- Aprovació del Pla de protecció civil. 
9- Aprovació de certificacions d’obra. 
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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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 19 d’octubre de setembre de 2022 

l'esborrany de la qual els ha estat tramesa 

juntament amb la convocatòria de la 

present sessió.   

L’acta es aprovada pels quatre regidors 

assistents a aquella sessió. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  

PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 48/2022 a favor de BMP per 

construcció de 14 m2 de contra envà amb 

aïllament tèrmic i enguixar-lo a l’immoble 

de carrer Raval de les Flors, ****. 

2-Llicència 53/2022 a favor de JRC per 

instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 

a l’immoble del carrer Nou,*** 

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 

D’ALCALDIA. 

1- Decret d’Alcalde 33/2022, de 28 
d’octubre 
 
Vist que en data 5 d’octubre de 2022 
Artifex Infraestructures,SL, CIF 
B65675365, sol·licita la devolució de l’aval 
constituït per un import de 1.951,22 euros 
per garantir l’execució de l’obra 

Arranjament del sanejament de la ctra de 
Lleida. 
Vist informe del tècnic de 26 d’octubre de 
2022 favorable a la devolució de l’aval 
esmentat. 
Vist que no s’ha denunciat cap anomalia en  
l’execució de l’obra. 
Havent transcorregut el termini de garantia 
establert des de l’acta de recepció de les 
obres 
En compliment de l’article 243.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic 
RESOLC: 
Retornar a Artifex Infraestructures,SL, CIF 
B65675365, l’aval constituït per un import 
de 1.951,22 euros. 
 

2- Decret 34/2022, de 2 de novembre. 

Vist que per l’execució de la llicència 
d’obres 19/2022 es fa necessari l’ocupació 
de vial públic. 

Vist que en data 28 d’octubre de 2022 es 
va requerir a l’empresa encarregada de les 
obres d’enderrocament esmena i aportació 
de la següent documentació als efectes 
d’autoritzar l’ocupació de via pública: 

-El plànol no està a escala però està acotat 
i es veu la zona d'implantació, per tant 
podria ser vàlid. De totes maneres, la tanca 
entre vianants i cotxes s'hauria d'allargar 
3-4 metres per la part sud en el punt on es 
passa a peu de vorera a zona 
d'aparcament. 

-La definició de materials surt a la instància 
rebuda. 
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-Les balises no semblen ben situades. 
S'han de posar a la tanca entre vianants i 
cotxes i no a la tanca interior, i se'n hauria 
de posar una a l'inici del recorregut en cada 
sentit (a cada punta). Anant direcció Lleida 
a l'inici del recorregut no n’hi ha cap de 
dibuixada També caldria posar senyal 
d'obres (triangular) en cada sentit. 

-En quan als contenidors, de l'escrit, no 
s'acaba d'entendre la seva posició, 
s'haurien de dibuixar en el plànol. 

-En quan al manteniment, de l’escrit 
sembla que només es refereix a les llums. 
S’hauria de deixar clar que el manteniment 
ho és de tot (tanques, llums, passos nets, 
etc) 

-Com a informació complementària, 
s’hauria també de dibuixar en el plànols, la 
situació dels elements de sustentació 
provisional de la façana del número, 44 
amb la no afectació de cap tapa o element 
d’instal·lacions urbanes tant del paviment 
com aèria. 

-Fer esment de la tipologia de les tanques 
i concretar punts i forma de senyalització 
d’obres. 

Vist que en data 2 de novembre de 2022 
es constata execució d’obres sense que 
s’hagi esmenat i aportat la documentació 
requerida.   

Atenent a que la falta d’aquesta 
documentació i la seva adopció genera 
manca de seguretat pels vianants i trànsit 
rodat. 

Atenent a l’article 66.2 a) i b) del Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de 

Catalunya, que atribueix competències en 
seguretat i en trànsit de vehicles i persones 
en les vies urbanes. 

Atenent a les competències que m’atorga 
l’article 53 del Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya,  

Decreto: 

Primer.- Suspendre l’execució de treballs 
d’enderrocament i obres autoritzades per 
la llicència d’obres 19/2022 que comportin 
ocupació de vial públic.  

Segon.- Requerir a la propietat la 
immediata retirada de maquinària i 
materials del vial públic afectat. 

Tercer.- La present suspensió d’obres 
quedarà sense efecte una vegada atorgat 
l’oportú permís d’ocupació de vial per 
execució d’obres. 

Quart.- Requerir a la propietat l’esmena i 
aportació de documentació per poder 
valorar l’ocupació del vial als efectes de 
l’oportuna autorització d’ocupació. 

Cinquè.- Comunicar el present acord als 
promotors i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que es celebri. 

 

 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 687 fins 
la 708. 
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5-MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE LA 

TAXA DE SUBMINISTRAMENT 

D’AIGUA. 

Per Resolució de l’Alcaldia de 4 de 
novembre de 2022 es va acordar iniciar 
l’expedient de modificació de les ordenança 
fiscal vigent de la taxa per la prestació del 
servei de subministrament d’aigua potable. 
L’Alcalde dona compte de la pujada de 
tarifa acordada per la Mancomunitat 
d’Aigües de les Garrigues d’1,02 €/m3 pels 
consums mínims i 1,20 €/m3 pels 
excessos. Aquesta pujada obeeix a la 
pujada elèctrica però també a molts anys 
sense inversions que ara s’han de fer. Així 
s’ha constatat 9 km de tub malmès , 
inversions amb filtres (dir que encara es 
detecten pesticides) i s’està fent un estudi 
de les inversions que caldrà fer. 
Explica l’Alcalde que es va prendre el 
compromís de baixar la taxa d’aigua doncs 
les inversions que es feien al municipi 
permetrien millorar el rendiment i així ha 
estat però en canvi s’han de pujar per 
compensar l’increment de tarifes de la 
Mancomunitat d’Aigües. 
El Text refós de la Llei d’hisendes locals 
aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març 
estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació 
de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 

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

En particular, l’article 16.1 del text refós de 
la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 
2/2004, de 5 de març estableix que les 

ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements 
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, 
així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 

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

Vist l’informe d’impacte de l’ordenança. 

Per tot això, el Ple, amb el vot favorable 
dels sis membres presents dels set que 
legalment el componen acorda: 

Primer.-  Aprovar provisionalment per a 
l’exercici de  2023  i següents la modificació 
de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua potable. 
El text de l’article/es de l’Ordenança  que 
es modifica es: 

“........... 

-Article 6. Quota tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà 
aplicant les tarifes següents: 

Tarifa aigua 1,50 euros/m3 

Instal·lació de comptador connexió a la 
xarxa 295 euros. 

Conservació de comptadors i manteniment 
servei 9,90 euros/trimestre/comptador. 

2. La taxa per recepció dels 
subministrament es determinarà aplicant 
sobre els consums les quanties que en les 
esmentades tarifes es contenen. 

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

 

6-APROVACIÓ DEFINITIVA DE 

L’ORDENANÇA REGULADORA DE 

L’ESTACIONAMENT 

D’AUTOCARAVANES I DE L’ÚS DE 

L’ÀREA D’AUTOCARAVANES. 

El Ple de l’Ajuntament  de Vinaixa en sessió 
de data 24 d’agost de 2022 va acordar 
aprovar provisionalment l’establiment de 
l’ordenança reguladora de l’estacionament 
d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea 
d’autocaravanes.  

 

L’acord es va exposar al tauler municipal, a 
l’e-tauler i en el BOP número 183 de 22 de 
setembre de 2022. 

Finalitzat el 28 d’octubre de 2022 el termini 
per la presentació de reclamacions o 
al·legacions no se’n presenta cap. 

Per registre d’entrada 840 de 2 de 
novembre de 2022 la Plataforma Estatal 
del Karavaning, PEKA presenta escrit amb 
les següents observacions: 

- que a l’article 2 de l’ordenança sigui inclòs 
el terme camper com a altre vehicle 
habitatge a més de caravana i 
autocaravana. 

- que a l’article 4 sigui afegit l’apartat e) per 
fer referència a que els vehicles motrius es 
podran desenganxar de les caravanes. 

Per tot això, el Ple, amb el vot favorable 
dels sis membres presents dels set que 
legalment el componen acorda: 

Primer.- Estimar les observacions 
presentades per la Plataforma Estatal del 
Karavaning, PEKA. 

Segon.-L’article 2 de l’ordenança quedarà 
redactat com segueix: 

“Article 2. Definicions 

A l’efecte d’aplicació de la present 
ordenança, es tindran en compte les 
següents definicions: 

Autocaravana, caravana i camper: vehicle 
que inclou mobiliari bàsic al seu interior, a 
modo de llar, homologat per a ser usat com 
a habitatge durant els viatges, amb força 
motriu pròpia per les autocaravanes i 
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campers o per arrastri d’altre vehicle 
motoritzat en les caravanes.    

Les referències en aquesta ordenança fetes 
a les autocaravanes s’entendran fetes 
també a les caravanes i els vehicles que les 
arrastren i les campers homologades. 

Autocaravanista: tota persona usuària de 
l’autocaravana, caravana o camper. 

Estacionament: immobilització de 
l’autocaravana a la via pública, d’acord 
amb les normes de trànsit i circulació en 
vigor, independentment de la permanència 
o no de persones al seu interior, tant en 
horari diürn com nocturn, i sempre que no 
superi o ampliï el seu perímetre en marxa 
mitjançant la transformació o 
desplegament d’elements propis i no ocupi 
espai amb útils o estris com cadires, taules 
i similars, se sustenti sobre les seves 
pròpies rodes o falques, no tingui baixades 
les potes estabilitzadores ni qualsevol altre 
artefacte, i no aboqui fluids o residus a la 
via. 

Àrea d’autocaravanes: l’espai de titularitat 
pública expressament habilitat per a 
l’estacionament d’autocaravanes que 
podrà oferir a les autocaravanes serveis 
d’aigua potable, electricitat, WIFI i 
instal·lacions pel buidatge d’aigües negres 
i grises.”  

Tercer.- S’afegeix a l’article 4 l’apartat e) 
amb el següent redactat: 

 “e) Dins de l’àrea d’autocaravanes es 
permet desenganxar la caravana del 
vehicle tractor per a facilitar la maniobra 
d’estacionament permetent així la millor 
utilització de l’espai restant per a altres 

usuaris. Una vegada ocupada la plaça dins 
de les marques vials, l’usuari serà el 
responsable de garantir l’absoluta 
immobilització de la caravana usant peus 
de recolzament i seguretat i activant el fre 
manual als efectes de garantir allò 
establert a l’article 39.3 de la Llei de 
Seguretat Vial, evitant  que la caravana 
pugui moure’s en absència del conductor. 
A mes retirarà el vehicle  tractor(turisme) 
fora de la zona d’estacionament reservat 
per autocaravanes, campers i caravanes 
per a millorar l’aprofitament de les places 
lliures disponibles per altres usuaris.” 

Quart.- Aprovar definitivament l’ordenança 
reguladora de l’estacionament 
d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea 
d’autocaravanes amb la incorporació del 
text dels punts 2 i 3 anteriors. 

Cinquè.- Notificar aquest acord als qui van 
presentar les observacions i publicar el 
present acord i text íntegre al BOP de 
Lleida i als taulers municipals. 

 

 

7-APROVACIÓ DEL MODIFICAT DE 

PROJECTE MILLORA I RENOVACIÓ DE 

LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE LA 

TRAVESSIA DE LES ESCOLES I DEL 

CARRER VINYET. 

En BOP de Lleida 161 de 23 d’agost de 
2022 i BOP de Lleida 200 de 18 d’octubre 
de 2022 es va publicar l’aprovació inicial i 
definitiva de l’actuació MTV de Millora i 
renovació de la xarxa d’aigua potable de la 
Travessia de les Escoles i del carrer Vinyet.  
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Presentada l’actuació a les subvencions 
Next Generation per la millora i renovació 
de les xarxes d’abastament d’aigua en 
baixa dels municipis petits i mitjans, s’ha 
reformulat l’actuació per excloure aquelles 
partides no subvencionades.  
Vist que les partides no subvencionades no 
modifiquen l’actuació principal doncs fa 
referència a una partida alçada per a 
possibles imprevistos.  
Vist que en el termini d’exposició no es van 
presentar al·legacions ni reclamacions i 
que l’actuació va esdevenir definitivament 
aprovada, el Ple Corporatiu  acorda, amb el 
vot favorable dels sis membres presents 
dels set que legalment el componen 
aprovar la memòria valorada tècnica 
refomulada confeccionada per l’arquitecte 
municipal i publicar aquest acord en el 
BOP. 
 
 
8-APROVACIÓ DEL PLA DE 

PROTECCIÓ CIVIL. 

Es dona compte al Ple que el Departament 
d’Interior ha informat favorablement el Pla 
de protecció civil del municipi de Vinaixa 
(DUPROCIM). Inclou els riscos 
d’emergències associades al perill en el 
transport de matèries perilloses per 
oleoducte, perill de malalties transmissibles 
emergents, perill per onades de  calor i de 
fred, perill per talls de subministraments 
bàsics, perill en l transport de viatgers per 
ferrocarril i perill en els actes de pública 
concurrència. 

En quant a riscos especials inclou el 
d’inundacions, nevades, químic en el 

transport, sísmic, incendis forestals i per 
ventades. 

L’informe emès per Protecció Civil inclou un 
seguit de consideracions que en el procés 
d’implantació hauran de ser incloses. 

Per tot això els membres del Ple, amb el 
vot favorable dels sis membres presents 
dels set que legalment el componen 
acorden: 

1.-Aprovar el Pla de Protecció Civil del 
municipi de Vinaixa. 

2.-Adoptar les mesures i consideracions 
per a la seva implantació. 

3.-Publicar el present acord. 

 

 

9-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 ................    70.852,94 € 
Import certificació núm.10.....  5.296,39 € 
Pendent executar……………   126.785,37 € 
 

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 el 
componen, acorda aprovar la certificació 
esmentada. 
 



8  
 

Seguidament s’informa d’errades en 
anteriors informes de certificacions. Les 
errades no afecten als imports de les 
certificacions com a tals si no sols als 
imports executats i pendents d’executar. 
L’error és d’un cèntim i els imports 
correctes es relacionen a continuació a 
partir de la 3a certificació en que es comet 
l’errada: 

Certi    Import      Executat         Pendent 

3a 0  21.451,29  

        
181.483,41    

4a 6.321,17  21.451,29  

        
175.162,24    

5a 8.607,25  27.772,46  

        
166.554,99    

6a 4.533,28  36.379,71  

        
162.021,71    

7a 14.309,88  40.912,99  

        
147.711,83    

8a 6.378,48  55.222,87  

        
141.333,35    

9a 9.251,59  61.601,35  

        
132.081,76    

10a 5.296,39  70.852,94  

        
126.785,37    

 

Els imports executats reals són 0,01 euros 
menys dels que en el seu dia es van 
informar. Els pendents d’executar reals són 
1 cèntim més dels que en el seu dia es va 
informar. 

 
10-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'AGRICULTURA.  
 
Sense informe 
 
 
11-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES. 
 
Seguidament es transcriu informe. 
“Obra Cal Panxa. 

Comentar que ja donem per finalitzades les 
tasques de reparació i rejuntat de la façana 
posterior i que en aquest moment s’està 
procedint al desmuntatge de la meitat de 
la coberta i construcció de cèrcol de 
coronació. 
 
Adequació bassa: 
A data d’avui, ja s’ha procedit a la retirada 
de terres del desprendiment procedent del 
talús lateral i acondicionament  i neteja  
perimetral de tota la bassa. Desmuntatge 
de la tanca perimetral. 
El proper pas consistirà la retirada de 
sediment i preparatius previs a la 
impermeabilització. 
 
Aigua: 
Comentar que el consum diari és 
d’aproximadament 90 m3/dia i que el 
rendiment estaria situat per damunt del 
75%. 
Que podem donar per solucionat els 
problemes detectats en el telecontrol i que 
a data d’avui disposem de tota la 
informació a temps real necessària, es a dir 
consums instantanis, evolució nivell 
dipòsits, terbolesa, desinfecció, etc.” 
 
També dona explicacions sobre la situació 
de l’ETAP i el sistema d’aigua. 
Es fa esment si caldrà posar a la bassa un 
sistema de sortida d’animals per evitat 
ofegaments. 
 
 
12-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 
 
Sense informe. 
 
 
13-INFORMES D'ALCALDIA. 
 
Seguidament es transcriu informe 
d’Alcaldia 
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“No s’ha demanat cap subvenció en el 
període.  
S’ha atorgat 30.000 euros per 
l’accessibilitat de l’Ajuntament i que es va 
optar a la subvenció dels fons Next 
Generations.  
Ens han atorgat el canvi de la canonada del 
Vinyet en el marc també dels Next 
Generations amb un import aproximat de 
68.000 euros.  
Iniciativa cultural per totes les activitats 
culturals anuals i ens han donat 3204 
euros. 
En referència a la biblioteca, hi ha hagut 
627 persones durant el mes d’octubre. 
Aquest nombre de visites és fruit de la 
dinamització de l’espai a totes les edats. 
Se’ns ha informat que arran de les 
al·legacions que vàrem presentar al parc 
solar de la Macaralleta per tal de complir la 
protecció patrimonial així com les diferents 
ordenances, el parc s’ha hagut de 
desafectar de Vinaixa per motius 
patrimonials, doncs hi ha un jaciment 
catalogat que no és compatible. 

Ja ha iniciat l’Ali el contracte amb 
l’Ajuntament i per tant, ja està ultimant els 
tràmits de la seva tramitació de la 
documentació. Estem molt contents de 
poder tenir-lo a la vegada de que 
finalment, després de tants anys, pugui ser 
un ciutadà com la resta. De moment es 
dedica a fer tasques de manteniment i 
ajuda a l’agutzil”. 
 
 
14-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 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 
1060 a  1069.
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Seguint les xerrades temàtiques periòdiques ben aviat s’informarà de la següent. Si algú no 
va poder assistir a la de la regidoria d’obres, pot demanar la documentació als regidors o a 
l’Ajuntament si ho desitja. 

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. 

 

 

 


