
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

DESEMBRE 2022 - Nº41 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 21 de desembre del 2022 

PLE ORDINARI 21-12-2022 

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 Sarlé Gallart, regidor 

- Jordi Riera Carré, regidor 

- Jordi Vilalta i Serra, regidor 

 
Josep Sans Solsona, secretari 
 
Felip Carré Carré i Jordi Sarlé Gallart 

s’incorporen al Ple després del punt 2 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 del Pla municipal de 

Prevenció d’Incendis Forestals. 
6- Acord d’adhesió de l’ajuntament a 

l’Acord entre CCOO, UGT, ACM i 
FMC en relació als criteris generals 
a aplicar als processos 
d’estabilització derivats de la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, que 
resultin d’aplicació als ens locals de 
Catalunya que no disposin de 
representació legal dels seus 
empleats públics. 

7- Adhesió a diversos convenis del 
Consell Comarcal de les Garrigues. 

8- Adhesió al Pla de polítiques 
d’igualtat de gènere. 

9- Aprovació de l’establiment del 
calendari fiscal per l’exercici 2023. 

10- Aprovació de certificacions d’obra. 
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11- Acord incorporació de béns a 
l’inventari. 

12- Modificació de crèdits 1/2022. 
13- Aprovació de plantilla de personal i 

relació de llocs de treball per 2023. 
14- Ordenança reguladora de la 

recollida de residus al terme 
municipal de Vinaixa. 

15- Informes de la Regidoria 
d'Agricultura.    

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

Educació. 
18- Informes d'Alcaldia. 
19- 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 9 de novembre 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 membres 

presents. 

 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  

PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

1-Llicència 52/2022 a favor d’ARP per 
rehabilitació parcial d’un habitatge  
unifamiliar entre mitgeres amb col·locació 
d’instal·lació solar fotovoltaica a coberta a 
l’immoble del carrer Migdia.9 

2-Llicència 54/2022 a favor de FBC per 
retirar teules de coberta, neteja suport i 
tornar a col·locar les teules a l’immoble del 
carrer Major, 27. 

3-Llicència 55/2022 a favor de CRP per 
reformar el banys a l’immoble del carrer 
Calvari, 6. 

S’incorporen al Ple Felip Carré Carré i 
Jordi Sarlé Gallart. 
 
 
 3-RESOLUCIONS I DECRETS 
D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia 35/2022, de 24 de 
novembre. 

Per Decret d’Alcaldia 8/2021, de 5 de març, 
es va iniciar procediment de protecció de la 
legalitat urbanística contra l’existència 
d’una construcció autoritzada per a 
magatzem agrícola que es va reconvertir 
en masia borda destinada a habitatge rural 
i que constava de sala-menjador-cuina, 
una habitació, un bany i porxo obert a la 
façana sud.  

Vist el recurs de reposició presentat per la 
propietat en que entres es demanava la 
caducitat del procediment disciplinari. 

De conformitat amb l’article 202.1 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, els 
procediments de protecció de la legalitat 
urbanística  caduquen si  un vegada 
transcorregut el termini màxim de sis 
mesos per emetre resolució aquesta no ha 
estat dictada i notificada.  

Vist que l’inici de l’expedient es va incoar 
en data 1 de juliol de 2021, el termini per 
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resoldre i notificar degudament la resolució 
final era l’1 de gener de 2022. 

ACORDO: 

Primer .- Estimar parcialment el recurs 
interposat i declarar caducat l’expedient 
6/2021 de restauració de la legalitat 
urbanística. 

Segon.-Notificar el present acord als 
interessats. 

 

2-Decret de l’Alcaldia 36/2022, de 28 de 
novembre 

De conformitat amb l’informe proposta del 
Secretari de l’Ajuntament de data 28 de 
novembre de 2022, expedient 56/2022. 

1.-Antecedents 

En data 28 de desembre de 2020 el 
Registre de la Propietat de les Borges 
Blanques informa a l’Ajuntament de la 
inscripció d’una obra nova al polígon 4 
parcel·la 30 del terme municipal de 
Vinaixa. L’obra nova es practica basant-se 
en una certificació expedida el dia 2 
d’octubre de 2019 per l’arquitecte Daniel 
Oncins Antúnez. Es descriu l’obra nova com 
a “masia o borda destinada a habitatge 
rural. En la comunicació tramesa es fa 
descripció de la finca i la construcció que 
consta, en resum, de cuina-menjador amb 
un foc a terra, una habitació i un bany. 
Consta d’un porxo a la façana sud. L’edifici 
té una superfície total de 151,27 m2 i una 
superfície útil de 110,03m2 

L’esmentada construcció es localitza a la 
parcel·la 30 del polígon 4. Referència 

cadastral 25319A004000300000AL i 
25319A0040003000001SB. 

Consta a l’Ajuntament  Llicència d’obres 
exp.8/2008 de 15 d’octubre de 2008 per la 
construcció d’un magatzem agrícola. En 
aquesta llicència s’establia que la superfície 
útil  no superaria el 100 m2 i que 
interiorment sols es permetia un 
compartiment interior per a wc i bany. 
També s’especificava que no es podia 
construir cap porxo ni xemeneia.  Per 
Decret d’Alcaldia 24/2010, de 8 de juny 
s’atorgava llicència de primera ocupació 
atenent a que l’informe del tècnic municipal 
de 4 de juny de 2010 establia que els obres 
s’ajustaven al projecte i llicència atorgada. 

És titular de la finca i la construcció la 
companyia mercantil Borges Balsons, SL, 
CIF B64693641, amb domicili fiscal al 
carrer Sant Vicenç, 61 de Sabadell(08208). 

Per inspecció de l’arquitecte municipal a la 
zona es constata que l’existència  de petit 
armari exterior on hi ha butà, la bomba 
d’impulsió de l’aigua i uns escalfador 
d’aigua a gas. Al lateral esquerra hi ha una 
piscina (de 3,40m x1,85m i 1,20 m de 
fondària) amb escala per accedir al seu 
interior i sistema de depuració que la 
propietat anomena  bassa de reg. 

En un extrem de la parcel·la hi ha una 
caseta de fusta que esmenten serveis per 
a desar eines i al costat del camí d’accés i 
a uns 30 metres de l’edifici hi ha 
col·locades sis unitats de plaques solars.  

En informe de l’arquitecte municipal de 28 
de novembre de 2022 s’estableix que la 
construcció amb aigua, gas butà, 
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electricitat per plaques solars i desguàs de 
fossa sèptica, xemeneia de ventilació, 
caldera de producció d’aigua calenta 
l’edifici té l’aparença pròpia d’un habitatge. 

La piscina i la caseta de fusta no tenen 
autorització urbanística i la seva existència 
no compleix la legalitat urbanística vigent i 
no són legalitzables. 

2.-Fonaments jurídics. 

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. 
Per informe de l’arquitecte municipal de 27 
de gener de 2021 s’estableix que la 
construcció no és autoritzable. 

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 recupera per raons 
arquitectòniques o històriques. 

-rehabilitar les construccions rurals en 
desús per a corregir-ne l’impacte ambiental 
o paisatgístic negatiu. 

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. 
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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. La 
llicència atorgada obeeix a aquest supòsit. 

L’article 47.6 b) del TRLLU permet les 
construccions destinades a habitatges 
familiars o a allotjaments de persones 
treballadores temporeres que estiguin 
directament i justificadament associades a 
una activitat d’explotació. En el moment de 
tramitar la llicència no es va acreditar cap 
necessitat d’aquest tipus i la petició anava 
referida a magatzem en tot moment. 

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 que modifiquen el 
magatzem agrícola en habitatge rural. 

 

3-Decret d’Alcaldia 37/2022, de 16 de 
desembre. 

Per Decret d’alcaldia 19/2022, de 19 de 
maig, es va aprovar l’Oferta pública 
d’ocupació per a l’estabilització de 
l’ocupació temporal que s’adjunta com a 
Annex, emparada en la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la 
reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública. 

En el BOP de Lleida núm. 100 de 25 de 
maig de 2022 i DOGC núm.8675 de 25 de 
maig de 2022 es va fer pública l’oferta 
pública d’ocupació per a estabilització de 
l’ocupació temporal. Es fa públic en BOP de 
Lleida núm.216 de 10 de novembre de 
2022 i DOGC núm. 8791 d’11 de novembre 
de 2022 l’esmena de l’errada en els grups. 

Es va notificar personalment a les persones 
treballadores als afectats pels processos 
d’estabilització. 

Als efectes de donar continuïtat al 
procediment d’estabilització de l’ocupació 
temporal, 

RESOLC:  

Primer. Iniciar la convocatòria del 
procediment d’estabilització de l’ocupació 
de les següents places: 

-auxiliar d’administració 1 plaça. 

-tècnic/tècnica d’auxiliar de biblioteca 1 
plaça. 

-agutzil o peó de manteniment 1 plaça 

-personal neteja 1 plaça 

-personal de serveis 2 places. 
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Segon. Aprovar les bases que han de regir 
els processos de selecció les places 
relacionades abans segons els annexos 
que acompanyen el present decret. 

Tercer. Donar-ne compte al Ple i fer 
publicitat de les bases al BOP i DOGC. 

 
 
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 709 fins 
la 864. 
 
 
5-APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL 

DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

FORESTALS. 

Es dona compte al membres del Ple del Pla 
de prevenció d’incendis forestals del 
municipi de Vinaixa confeccionat per 
Ecoestudi. 

El Pla ha estat aprovat per la Direcció 
General d’Ecosistemes Forestals i Gestió 
del Medi del DACAAR. 

Els membres del Ple Corporatiu, amb el vot 
favorable dels set membres que el 
componen acorda: 
Primer. -Aprovar inicialment Pla de 
prevenció d’incendis forestals del municipi 
de Vinaixa. 
Segon. -Sotmetre a informació pública 
l’expedient i Pla 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 Pla esdevindrà 
definitivament aprovat sense necessitat de 
nou acord. 
 

6-ACORD D’ADHESIÓ DE 

L’AJUNTAMENT A L’ACORD ENTRE 

CCOO, UGT, ACM I FMC EN RELACIÓ 

ALS CRITERIS GENERALS A APLICAR 

ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ 

DERIVATS DE LA LLEI 20/2021, DE 28 

DE DESEMBRE, QUE RESULTIN 

D’APLICACIÓ ALS ENS LOCALS DE 

CATALUNYA QUE NO DISPOSIN DE 

REPRESENTACIÓ LEGAL DELS SEUS 

EMPLEATS PÚBLICS  

El 20 d’octubre de 2022 els sindicats CCOO 
de Catalunya i la UGT de Catalunya, i les 
entitats municipalistes Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (en endavant 
ACM) i la Federació de municipis de 
Catalunya (en endavant FMC), varen signar 
un Acord de criteris generals a aplicar als 
processos d’estabilització derivats de la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, que resultin 
d’aplicació als ens locals de Catalunya que 
no disposin de representació legal dels 
seus empleats públics.  

Atès que la voluntat manifestada pels 
sindicats més representatius, CCOO i UGT, 
i les entitats municipalistes, és la que 
aquest acord doti als ens locals catalans de 
més petita dimensió, d’un instrument 
negociat que els hi permeti simplificar i 
agilitzar els processos negociadors que 
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necessàriament s’han de produir en els 
processos d’estabilització previstos per la 
Llei 20/2021. 

Atès l’article 87 del Text Refós de l’Estatut 
dels Treballadors,  aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i els 
articles 33 i 34.2 del text Refós de la llei de 
l’Estatut de l’Empleat Públic 

Atès que aquest ajuntament no disposa de 
representació legal pròpia dels seus 
empleats públics, i que en conseqüència 
són els sindicats més representatius els 
que tenen conferida la dita representació.  

Atès que les entitats municipalistes, ACM i 
FMC, son les entitats associatives dels ens 
locals que promouen  i protegeixen, a 
Catalunya, els interessos locals. 

Per tot el que s'ha exposat, el Ple 
municipal,   amb el vot favorable dels set 
membres que el componen, pren els 
següents ACORDS: 

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament 
de Vinaixa a l’Acord de Criteris generals a 
aplicar als processos d’estabilització 
derivats de la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, que resultin d’aplicació als ens 
locals de Catalunya que no disposin de 
representació legal dels seus empleats 
públics d’octubre de 2022. 

Segon. Aprovar que l’adhesió tingui efectes 
des de la data de la seva aprovació pel Ple. 

Tercer. Facultar l’alcalde/alcaldessa per a 
la signatura de tots els documents que 
sigui necessari per a l’efectivitat dels 
acords adoptats. 

Quart. Remetre certificat de l’acord a l’ACM 
i l’FMC, mitjançant la plataforma EACAT, 
per comunicar l’aprovació dels presents 
acords. 

Cinquè. Publicar aquest acord en la seu 
electrònica i en el portal de transparència 
de l’ajuntament pel seu coneixement 
general.  

 

7-ADHESIÓ A DIVERSOS CONVENIS 

DEL CONSELL COMARCAL DE LES 

GARRIGUES. 

Es dona compte als membres del Ple dels 
convenis aprovats pel Consell Comarcal de 
les Garrigues en data 24 de novembre de 
2022: 

 -Conveni marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de Les Garrigues i 
l’Ajuntament en matèria de serveis socials 
i altres programes relatius al benestar 
social, any 2022. 

-Conveni marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de Les Garrigues i 
l’Ajuntament en matèria de serveis socials 
i altres programes relatius al benestar 
social, any 2023. 
 
-Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de Les Garrigues, i els 
ajuntaments dels municipis de la comarca 
per a l’impuls de les polítiques de promoció 
de la igualtat i els feminismes i l’impuls de 
la prestació del servei i atenció a les dones 
i la realització de polítiques d’igualtat de 
gènere (SIAD) per al període 2022-2025.  
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-Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de les Garrigues i l’Ajuntament 
de la comarca en matèria de polítiques de 
joventut vinculat al contracte programa 
2022-2025. 
 
Es fa esment que s’ha modificat algun 
aspecte en relació a la justificació de les 
ajudes de la Generalitat per aquests serveis 
i que els mateixos seran més cars. 
 
Vistos els convenis, la Corporació amb el 
vot favorable dels set membres que 
legalment el componen acorda: 
 
Primer.-Aprovar l’adhesió als convenis 
esmentats. 
 
Segon.-Facultar a Alcaldia per a la seva 
signatura. 
 

8-ADHESIÓ AL PLA DE POLÍTIQUES 

D’IGUALTAT DE GENERE. 

Es dona compte als membres del Ple del 3r 
Pla de polítiques d’igualtat de gènere de la 
comarca de les Garrigues, 2022-2025, 
aprovat pel plenari del Consell Comarcal en 
data 22 d’octubre de 2022. 

El pla s’articula entorn els eixos i objectius 
següents: 

-Impuls i transversalització de les polítiques 
de gènere 

-Erradicació de les violències masclistes i 
lgbtifòbiques 

-Usos del temps, repartiment dels treballs i 
participació sociopolítica de les dones. 

-Coeducació i producció i expressions 
culturals amb perspectiva de gènere i lgbti. 

-Qualitat de vida i cohesió social. 

Vist el Pla, la Corporació amb el vot 
favorable dels set membres que legalment 
la componen acorda: 

1.-Aprovar com a propi el 3r Pla de 
polítiques d’igualtat de gènere de la 
comarca de les Garrigues, 2022-2025. 

2.-Demanar al Consell Comarcal l’adhesió 
del municipi de Vinaixa al Pla esmentat. 

 

9-APROVACIÓ DE L’ESTABLIMENT 
DEL CALENDARI FISCAL PER 
L’EXERCICI 2023. 
 
Es dona compte al Ple de la proposta de 
calendari fiscal per l’exercici 2023 de la 
recaptació en voluntària dels impostos, 
taxes i preus públics de cobrament 
periòdic, segons el següent : 

-Quart trimestre d’aigua 2022 i primer 
trimestre clavegueram 2023, des del dia 1 
de gener de 2023 al dia 1 de març de 2023.  

- Primer semestre de la taxa recollida 
d’escombraries de 2023, des del dia 1 de 
març de 2023 al dia 1 de maig de 2023.  

-Primer trimestre aigua 2023 i segon 
trimestre clavegueram 2023, des del dia 1 
d’abril al dia 1 de juny de 2023.  

-Abonaments piscines municipals 2023, 
des del dia 1 de maig al dia 1 de juliol de 
2023. 
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-Segon trimestre aigua i tercer trimestre 
clavegueram 2023, des del dia 1 de juliol al 
dia 1 de setembre de 2023. 

-Tercer trimestre aigua i quart trimestre 
clavegueram 2023, del dia 1 d’octubre al 
dia 1 de desembre de 2023. 

-Segon semestre de la taxa d’escombraries 
de 2023 , del dia 20 d’octubre al dia 20 de 
desembre de 2023. 

També és dona compte als membres del 
Ple que per l’impost de vehicles i per la taxa 
de manteniment del cementiri els períodes 
de cobrança seran els establerts per 
l’OAGRTL. En principi, per l’Impost de 
vehicles de tracció mecànica el 1r període 
de cobrança de l’OAGRTL, 
aproximadament del 20 de febrer al 30 
d’abril. Per la Taxa de manteniment del 
cementiri el 3r període de cobrança, 
aproximadament del 18 de setembre al 30 
de novembre. 

El Ple amb el vot favorable dels set 
membres que legalment el componen 
acorda: 

1.-Aprovar l’anterior calendari fiscal. 

2.-Sotmetre aquest acord a informació 
pública amb anunci al BOP. 
 
 
10-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 ................    76.149,33 € 
Import certificació núm.11.....  13.140,95 € 
Pendent executar…………….   113.644,42 € 
 
Pressupost adjudicació……… 202.934,70 € 
Import executat .................... 89.290,28 € 
Import certificació núm.12.......  5.581,14 € 
Pendent executar……………... 108.063,28 € 
 

En relació a l’obra Adequació de la bassa 
d’emmagatzematge d’aigua del municipi 
de Vinaixa.  
Pressupost adjudicació……… 148.017,06 € 
Import executat .............................   0 € 
Import certificació núm. 1 .....29.012,53 € 
Pendent executar…………     119.004,53 € 
 

Vistes les anteriors certificacions. 
Vist l’informe d’Intervenció dels Fons 
Municipal, el Ple amb el vot favorable dels 
set membres que el componen, acorda 
aprovar les certificacions esmentades. 
 
 
11-ACORD INCORPORACIÓ DE BÉNS 

A L’INVENTARI 

Es dona compte al Ple dels drets que cal 
incorporar a l’Inventari municipal en 
qualitat de cessió gratuïta temporal en 
virtut del conveni subscrit entre 
l’Arquebisbat de Tarragona i l’Ajuntament. 
El conveni es va elevar a document notarial 
davant la Sra. Notari de les Borges 
Blanques en data 21 de juliol de 2021, 
número de protocol d’escriptura 718.  

El dret o bé que s’ha d’incorporar és la finca 
registral 1.857. Finca situada al carrer 
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Calvari, 2 de Vinaixa. Referència cadastral 
0985305CF3808N0001GI. 

L'article 222 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, estableix que els ens locals han 
de portar un inventari de llurs béns, drets i 
valor mobiliaris. 

La competència per aprovar l’inventari 
general és del Ple de l’Ajuntament, per 
majoria simple, segons l’art. 105 del Decret 
336/88, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, en relació amb 
l’art. 47 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 

El Ple, amb el vot favorable dels set 
membres que legalment el componen, 
acorda: 

Únic.- Incorporar a l’Inventari general la 
cessió gratuïta temporal per 55 anys de la 
finca registral 1.857. Finca situada al carrer 
Calvari, 2 de Vinaixa. Referència cadastral 
0985305CF3808N0001GI. 

El bé s’incorporarà com a Element 4 
(església i dependències parroquials) de 
l’Epígraf 124 (immobles culturals). 
 
 

12-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

1/2022. 

L’Alcalde dona explicacions dels motius 
pels quals algunes partides han estat 
superades i cal acordar modificacions de 
crèdits. 
D’acord amb l’article 177 del Text refós de 
la Llei de les Hisendes Locals,  i el RD 

500/1990, de 20 d’abril, amb el vot 
favorable dels set membres que legalment 
componen el Ple s’ acorda: 
Primer-. Aprovar inicialment  l’expedient 
1/2022 de modificació de crèdits del 
pressupost ordinari vigent mitjançant 
transferències de crèdit i més i nous 
ingressos. 
Segon-. Exposar el present acord al BOP 
pel termini reglamentari de quinze dies i en 
cas de no presentar-se reclamacions o 
al·legacions s’entendrà aprovat 
definitivament sense necessitat de nou 
acord. 
 

 

13-APROVACIÓ DE PLANTILLA DE 

PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL PER 2023. 

Es dona compte al Ple corporatiu de la 
plantilla orgànica i de  la relació de  llocs de 
treball de l’Ajuntament de Vinaixa per 
l’exercici 2023. 

El Ple amb el vot favorable dels set 
membres que legalment el componen 
acorda: 

Primer.-Aprovar la plantilla orgànica i 
relació de llocs de treball per 2023. 

Segon.- Exposar al públic el present acord 
mitjançant anunci al BOP. 
 

PLANTILLA ORGÀNICA 
1.D’òrgans de govern. 
Alcaldia a jornada parcial (75%) 
 
2.Funcionaris de carrera. 
Funcionaris d’habilitació nacional. 
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Secretari. Grup A2, nivell 26. Places 
1.Interina. 
 
3.Personal laboral 
1-Administrativa. Grup C2, nivell 18. Places 
1. Indefinit a temps complert. 
2-Encarregada de biblioteca. Grup C1. 
Places 1. Temporal a temps parcial. 
3-Agutzil. Grup AP, nivell 14.Places 1. 
Indefinit a temps complert. 
4-Operària serveis de neteja. Grup AP, 
nivell 10.Places 1. Indefinit a temps 
complert. 
5-Operari de vigilància. Grup AP. Places 1. 
Temporal a temps parcial. 
6-Operari treballs varis(peó).Grup AP. 
Places 1. Temporal a temps parcial. 
7-Operari servis assistencials. Grup AP. 
Places 2. Indefinit a temps parcial. 
8-Tècnic turisme. Grup B. Temporal a 
temps complert. 
9-Operari treballs varis(peó).Grup AP. 
Places 1. Temporal a temps parcial. 
10-Operari piscines. Grup AP. Places 
1.Temporal a temps parcial(tractament 
aigües) 
11-Operari piscines. Grup AP. Places 
1.Temporal a temps parcial.(control 
entrades) 
12-Monitor casals infants .Grup C2.Places 
2. Temporal a temps parcial. 
RELACIÓ DE LLOCS 

1.D’òrgans de govern. 
Alcaldia a jornada parcial(75%).Titular: 
Josep Maria Tarragó Clivillé 
 
2-De personal funcionari. Número d’ordre: 
1.Lloc de treball: secretari-interventor. 
Nivell de complement de destí: 26. Titular 
interí: Josep Sans Solsona 

3-De personal laboral. 
Número d’ordre: 1. Lloc de treball: 
administratiu. Categoria professional 
administrativa. Tipus contracte indefinit. 
Titular: Elisabet Arbat Molas. 
Número d’ordre: 2. Lloc de treball: auxiliar 
de biblioteca. Categoria professional 
auxiliar de biblioteca. Tipus de contracte: 
indefinit a temps parcial. Titular: Laura 
Avià Bosch 
Número d’ordre: 3. Lloc de treball: agutzil. 
Categoria professional peó. Tipus de          
contracte: temporal. Titular: Pere Carré 
Número d’ordre:4. Lloc de treball: personal 
de neteja. Categoria professional 
netejadora. Tipus de contracte: indefinit a 
temps complert. Titular: Isolina Moyo 
Martín. 
Número d’ordre :5.Lloc de treball: vigilant. 
Categoria professional peó. Tipus de 
contracte: temporal a temps parcial. 
Titular: Pere Carré 
Número d’ordre:6.Lloc de treball: peó. 
Categoria professional peó varis. Tipus de 
contracte: Temporal a temps parcial. 
Titular: Sergi Clota Mur.  
Número d’ordre:7.Lloc de treball: auxiliar 
servei assistencial. Categoria professional 
auxiliar servei assistencial. Tipus de 
contracte: indefinit a temps parcial. Titular: 
Maite Clota Pujol i Olga Alberich Jové. 
Número d’ordre:8: Lloc de treball: tècnic 
de turisme. Categoria professional tècnic. 
Contracte: temporal a temps complert. 
Titular: vacant. 
Número d’ordre:9.Lloc de treball: peó. 
Categoria professional peó varis. Tipus  
de contracte: Temporal a temps parcial. 
Vacant.  
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Número d’ordre:10. Lloc de treball: peó 
piscines. Categoria professional peó. Tipus 
de contracte: Temporal a temps parcial. 
Titular: vacant. 
Número d’ordre:11.Lloc de treball: peó 
piscines. Categoria professional peó. Tipus 
de contracte: Temporal a temps parcial. 
Titular: vacant. 
Número d’ordre:12.Lloc de treball: 
monitors/educadors casal d’infants.  
Tipus de contracte: Temporal a temps 
parcial. Titulars: vacants. 
 
 
14-ORDENANÇA REGULADORA DE LA 

RECOLLIDA DE RESIDUS AL TERME 

MUNICIPAL DE VINAIXA. 

Es dona compte al Ple de l’establiment de 
l’Ordenança reguladora de la recollida de 
residus al terme municipal de Vinaixa. 

Vista la proposta d’ordenança. 

Vist l'informe del Secretari-interventor, el 
Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable 
dels set membres que componen la 
Corporació, acorda: 

Primer.- Aprovar provisionalment 
l’establiment de l’ordenança reguladora de 
la recollida de residus al terme municipal 
de Vinaixa. 

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. 
 
 
15-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'AGRICULTURA.  
 
No hi ha cap informe per part d’aquesta 
regidoria. 
 
 
16-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES. 
 
Seguidament es transcriu informe del 
regidor d’obres: 
 
“Obra cal Panxa: Comentar que aquesta 
setmana es donarà per finalitzat la part 
corresponent  a la col3locació fr cabirons, 
plaques aïllants i revestiment asfàltic de la 
teulada i que passat festes es procedirà a 
la col·locació de teules. 
 
Adequació bassa: Comentar que l’obra 
porta un cert endarreriment degut 
bàsicament a l’episodi de pluges  d’aquest 
últims dies i que aquest fet a impossibilitat  
la retirada de sediments dels fons de la 
bassa tal coms estava previst. 
 
Aigua: Comentar que seguir amb un 
consum mig diari d’aproximadament 85 
m3/dia 
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Altres: referent als problemes amb 
l’enllumenat públic comentar que finalment 
hem localitzat el punt d’averia i que en breu 
es procedirà a la reparació. 
 
 
17-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 
 
Seguidament es transcriu informe del 
regidor d’obres: 
 
“Festes 
Donar compte dels ingressos i despeses de 
la Festa de la Castanyada 
-ingressos: 920 euros (sopar castanyada) 
-despeses. 1.838,52 euros(sopar +festa 
castanyada) 
 
Juntament amb la Comissió de festes s’ha 
organitzat un seguit d’activitats per aquest 
deis de festes de Nadal, cap d’any i reis: 
-divendres 23 de desembre a les 18 h, al 
Casal Vinaixenc, taller de preparació de 
centres de Nadal 
-dissabte 24 a les 11 h a Plaça dels Arbres 
quedada per anar a buscar el tió. 
-diumenge 25 a les 19 h. al Casal Vinaixenc 
ball concert a càrrec del duo The Paradise. 
Hi haurà un petit refrigeri. 
-dilluns 26 a les 18 h. al Casal Vinaixenc, es 
cagarà el tió. 
-dissabte 31 a les 12:30 h. arribada del 
patge reial per recollir les cartes dels 
infants de Vinaixa. 
-dissabte 31 a les 22 hores sopar de cap 
d’any més festa al Casal Vinaixenc amb dj 
ALF. 
-dimecres 4 a les 19:30 h arribada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient i tot seguit 

benvinguda i entrega del regals al Casal 
Vinaixenc. 
 
L’Ajuntament i la Comissió de festes us 
desitja unes bones festes i un pròsper any 
nou ! 
 
Educació 
S’ha organitzat el Casal de Nadal 
d’enguany per tal d’ajudar a la conciliació 
familiar de les famílies del poble. Es durà a 
terme els dies 22,23,27,28, 29 i 30 de 
desembre i els dies 2, 3 i 4 de gener. El lloc 
serà al Casal Vinaixenc de 9 a 13 h. i el preu 
és de 35 euros. 
 
 
18-INFORMES D'ALCALDIA. 
 
Seguidament es transcriu informe de 
l’alcalde: 
 
“S’ha demanant la subvenció de l’àrid 
reciclat per import de 28.167€ pel camí 
dels carros, subvenció d’accessibilitat de la 
biblioteca 4.394,68, ajuda per confecció 
del projecte d’arranjament de la biblioteca 
amb un import 2.593,60€,  reforma de la 
biblioteca 10.000 euros i línia de mobiliari i 
maquinaria de 23.000 euros. 

S’ha atorgat un ajut per la filomena al 
projecte de la barana centre cívic 2.701,15 
i la teulada dels vestidors del col·legi de 
18.709,13 

En referència a la biblioteca, hi ha hagut 
437 persones durant el mes de novembre. 
Destacar la tasca de recolzament a 
l’educació i sobretot amb el departament 
encarregat a l’atenció als infants del consell 
comarcal ja que conjuntament s’ha 
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desenvolupat una activitat per millorar i 
treballar aspectes d’educació escolar més 
concrets. 

Hem hagut de destinar recursos del propi 
Ajuntament per poder atendre al menjador 
un nen de l’escola bressol. Aquest fet no 
ens pertoca ja que fruit de l’adhesió a la 
ordre d’escoles rurals, el Departament ja 
assegurava la possibilitat de que tots els 
nens i nenes tinguessin la possibilitat del 
menjador. Degut a que el Consell 
Comarcal, que és qui gestiona els 
menjador en ser una competència 
transferida, va realitzar un concurs públic i 
el va realitzant prioritzant els diners i no el 
servei, som la única comarca a la província 
que el dret de les famílies no es 
materialitza. Tan és així, que ni tan sols hi 
ha hagut manera de trobar una solució. 
Degut a l’emergència i urgència del dret, 
l’Ajuntament ha destinat recursos per tal 
de garantir-lo. Una vegada mes, comunicar 
que el Consell no ha estat a l’altura i se n’ha 
desdit completament del tema, deixant la 
família desemparada en un moment molt 
complicat. En anys endarrere va passar 
fets similars en el transport dels alumnes 
d’altres pobles i el menjador, també en 
aquelles ocasions l’Ajuntament va haver de 
treure les castanyes del foc. 

S’està informant als usuaris habituals que 
no es pot estacionar un vehicle 
permanentment en l’espai públic, ja que 
deix de tenir la propietat de públic. En els 
propers dies esperem poder tenir tothom 
informat. 

Degut a la gran quantitat de queixes i 
observacions que ens han fet arribar els 
usuaris, hem veig obligat a fer 5 cèntims 

de  l’estat del contracte del Bar Sol. En 
primer lloc deixar clar que amb la confecció 
de les bases l’ajuntament buscava la 
priorització del servei amb un horari ampli 
i un servei bàsic de bar i restaurant. Tan és 
així, que es pot consultar els pesos de les 
diferents puntuacions i es pot observar que 
el caràcter social era un 25%, el 
mediambiental un 9,1%, els aspectes més 
tècnics i de servei un 47,8% i els 
econòmics només un 16,3%. Per altra 
banda, hi havia aspectes que eren d’obligat 
compliment i no donava lloc a puntuació, 
sinó a admissió o no admissió. Son 
aspectes bàsics de neteja i control de 
plagues, horaris,... El contracte s’oferia per 
6 anys on s’establia una pròrroga anual 
automàtica, a excepció per voluntat de les 
parts. Destacar que la reforma del mateix 
va ser amb fons del programa PUOSC i que 
es va prioritzar la dinamització dels espais 
i de la població, fet que, tal hi com he dit, 
està amb  la línia que l’Ajuntament busca 
que és el servei. Degut a un inici complicat, 
es va donar un marge d’uns mesos per 
adaptar el negoci, però al mes de juny, 
detectats varis aspectes que no satisfeien 
els compromisos adquirits per part dels 
arrendataris, el tinent alcalde i jo mateix, 
vàrem tenir una reunió on es va posar de 
manifest les mancances detectades, així 
com es va buscar les possibles solucions i 
compromisos en cada un dels aspectes. Al 
mes d’octubre, després d’uns mesos per 
poder implementar tot l’anterior, es van 
tornar a convocar i no va ser fins al mes de 
novembre que hi va haver una altra reunió, 
aquesta vegada establint una data límit per 
complir amb els aspectes que encara no es 
complien i s’havien compromès en la 
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licitació. Cal dir, que el segon tinent alcalde 
i la regidora van tenir, per separat, varies 
reunions informals amb finalitat similar 
durant aquest període. L’ajuntament està 
pendent de una propera reunió per 
determinar la resolució del incompliment 
de contracte i esperem que en breu, es 
pugui reconduir la situació per tal de donar 
un bon servei a la població. 

Informar-vos que el proper dia 10 de gener 
tenim el judici en que lluitem perquè ens 
acceptin les peticions de finançar 
mitjançant subvenció de part dels camins 
arranjats a les riuades del 2019. Com ja 
hem anat dient, és l’últim pas que tenim 
per la lluita d’uns diners que cap 
administració s’ha volgut fer càrrec malgrat 
el compromís públic. 

Darrerament hem tingut molts problemes 
en l’enllumenat degut a varis aspectes, el 
primer perquè hi ha molts elements i 
mecanismes que estan obsolets després de 
tants anys i perquè part del material 
elèctric ha envellit amb un nul o escàs 
manteniment. Així doncs, cada vegada que 
tenim una mica d’aigua o vent, tenim 
incidències. Les anem resolent i mirant 
com preveure’n de noves, malgrat alguna 
d’elles ens ha costat o ens costa de trobar 
o implantar la solució.  

Un aspecte que fa molt temps que en 
vàrem parlar però no hi hem tornat és que 
durant aquests dies hem estat ja mirant 
amb IBERDROLA, els adjudicataris, la 

ubicació dels carregadors elèctrics de 
vehicles després que ENDESA els hi 
assegurés el subministre elèctric. Per tan, 
estem molt contents que finalment 
arranquem i, permetrà donar la continuïtat 
a la vorera de la plaça de les Garrigues. 

Finalment, un aspecte que en els darrers 
mesos ha provocat preguntes i situacions 
de preocupació i, malgrat en cada un dels 
plens i a la ronda oberta de paraules s’ha 
explicat, informar que Urbanisme ha instat 
al promotor del camp d’AIRSOFT a les 
Partsdemunt a modificar o completar el 
projecte per tal d’adaptar-lo a la realitat de 
l’espai, això implica, segons les reunions 
que hem mantingut amb ells, la retirada 
dels pneumàtics, accessos,... així doncs, 
estem a l’espera dels informes finals 
d’urbanisme per determinar si l’activitat 
s’adapta o no finalment a les lleis 
municipals. 

 

19-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 
1069 a 1085.
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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. 

 

 

 


