
   
 

COMPROMÍS 
Informació de l’Ajuntament de Vinaixa 

GENER 2023 - Nº42 
DL L 1068-2019 

CONTINGUT, 

 Ple ordinari del 25 de gener del 2023 

PLE ORDINARI 25-1-2023 

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 
 
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- Crèdit bancari per les inversions. 
6- Conveni amb Correus per oferir el 

servei postal al municipi de Vinaixa. 
7- Aprovació de certificacions d’obra. 
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 

del 21 de desembre de 2022 l'esborrany de 
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la qual els ha estat tramesa juntament amb 

la convocatòria de la present sessió.   

L’acta es aprovada per tots els membres de 

la Corporació. 

 

2-LLICÈNCIES I COMUNICACIONS  

PRÈVIES URBANÍSTIQUES. 

No es dona compte de cap. 

 

3-RESOLUCIONS I DECRETS 

D’ALCALDIA. 

1-Decret d’Alcaldia 1/2023, de 5 de gener. 

Confeccionats per secretaria els padrons 
fiscals relatius al quart trimestre de la taxa 
de subministrament d’aigua de 2022, 
primer trimestre de la taxa de clavegueram 
de 2023 i primer semestre de la taxa 
d’escombraries de 2023. 

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. 

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 865 fins 
la 901 de l’exercici 2022 i de l’exercici 2023 
de la primera fins la 21. 
 
 
5-CRÈDIT BANCARI PER LES 

INVERSIONS. 

Explica Alcaldia que hi ha ajudes pendents 
sense previsió de cobrament.  Que a la 
vegada s’ha rebut un requeriment del 
Ministeri d’Hisenda demanant que 
l’ajuntament ha d’adoptar mesures per 
reduir el període mig de pagament al 
terminis legals establerts. L’obtenció de 
crèdit pels imports subvencionats pendents 
de rebre  permetria fer pagaments al 
contractistes de les obres i de passada 
reduir el PMP de l’ajuntament. 

L’import del crèdit seria el correspon a 
aquestes ajudes pendents.  

Obra Organisme Línia 
Import 

subvenció 

Expedie

nt 

Sortides 

N240 
Diputació 

Pla 

Cooperació 

2020-2021 

27647,52 88/2020 
justi

ficat 

Sortides 

N240(xar

xa aigua) 

Diputació 
Pla salut 

2020-2022 
40862 89/2020 

justi

ficat 

Biblioteca Diputació 

Pla 

Cooperació 

2020-2021 

33873,93 88/2020 
justi

ficat 

Arranjam

ent 

camins 

ARC 

àrid 

reciclat 

2020 

24045 41/2020 
justi

ficat 



3  
 

Xarxa 

aigua Ctra 

Albi 

Diputació 

Pla 

Cooperació 

2022-2023 

26861,46 52/2022 
exec

utat 

Pista 

Iryda 
Diputació 

Pla 

Cooperació 

2022-2023 

21897,02 52/2022 
exec

utat 

Bassa 

emmagat

zematge 

Diputació 

Pla 

Cooperació 

2022-2023 

10788,61 52/2022  

Xarxa 

aigua Ctra 

Albi 

DACAAR  53722,91 41/2021 
justi

ficat 

PUOSC 

601 leds 
Generalitat PUOSC 10450  

exec

utat 

PUOSC 

601 

vestidors 

Generalitat PUOSC 7608,83  
exec

utat 

Mobiliari, 

maquinàri

a 

Biblioteca 

Generalitat Cultura 7403,7 63/2022 
exec

utat 

   265.160,98  

 

 

 
S’esmenta que de concertar el crèdit 
aquest haurà d’estar lligat a aquestes 
ajudes en el sentit que així que siguin 
abonades les ajudes es procedeixi a 
amortitzar l’import del crèdit. 

Els membre de la Corporació per 
unanimitat acorden la concertació del 
crèdit amb les condicions de mercat més 
favorables i s’acorda donar compte més 
endavant de les condicions de l’operació de 
crèdit. 

  

6-CONVENI AMB CORREUS PER 

OFERIR EL SERVEI POSTAL AL 

MUNICIPI DE VINAIXA. 

Es dona compte als membres del Ple de 
l’acord de cessió de l’ús del local del Casal 

d’Avis per a que Correos pugui usar-lo com 
a oficina per atenció al públic. 

El model d’acord estableix una cessió per 
tres anys i sense cap contraprestació 
econòmica a favor de l’Ajuntament. 

Es dona compte també als membres del Ple 
de l’article 49.1 del Reglament de 
Patrimoni. Aquest article estableix que es 
pot fer cessió gratuïta de béns patrimonials 
a altres administracions o entitats 
públiques i a entitats privades sense ànim 
de lucre. Hi ha dubtes, per aquest article, 
sobre si és possible fer la cessió gratuïta 
Correos.  

 

Els membres de la Corporació amb el vot 
favorable dels set membres que el 
componen acorden: 

Primer.-Cedir a Correos y Telégrafos, SA, 
CIF A83052407,  el local del Casal d’Avis 
amb les següents condicions: 

1- el local es dedicarà exclusivament 
per a oficina de despatx i atenció al 
públic i per atendre les necessitats 
postals de veïns i residents a 
Vinaixa. 

2- la cessió tindrà una durada de 3 
anys. 

3- la cessió serà gratuïta. 
 

Segon.- Deixar sense efecte el present 
acord si posteriorment es determina que la 
cessió gratuïta no és conforme a llei. 
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7-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 anteriorment..94.871,42 € 
Import certificació núm.13....... 9.257,81 € 
Pendent executar……………..... 98.805,47 € 
 
Vistes les anteriors certificacions. 
Vist l’informe d’Intervenció dels Fons 
Municipal, el Ple amb el vot favorable del 
set membres que el componen acorda 
aprovar les certificacions esmentades. 
 
 
8-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'AGRICULTURA.  
 
Informa la regidoria que hi ha una sobre 
població de senglars i amb el que es porta 
de temporada ja s’han abatut 37 peces que 
representa més que altres temporades 
senceres. Això també es constata amb el 
nombre d’accidents a la N240 amb senglars 
implicats. 
També informa que a la partida del Fondo 
major hi ha molts danys per conills. Degut 
a la proximitat de la via del tren i la pista 
Iryda és un lloc que, si es respecten les 
distàncies de seguretat, no permet la caça. 
S’ha demanat autorització al DACAAR i sols 
està pendent de presentar proposta de 
caçadors per anar a la zona. 
S’informa que es portarà a terme una 
revisió dels usuaris del pou de sant Miquel 

doncs tenen claus usuaris als qui no 
tocaria. 
Es fa esment de les gestions per 
aconseguir la compra-venda o lloguer 
d’habitatges a favor de persones que volen 
viure al municipi.  
 
 
9-INFORMES DE LA REGIDORIA 
D'OBRES. 
 
Informa que la inspecció de sanitat ha 
trobat correcte el subministrament de 
l’aigua. Hi ha pendent la neteja i 
desinfecció del dipòsit que es creia que era 
de la Mancomunitat i per això no es va fer. 
També informa Reial Decret 3/2023, de 10 
de gener, pel qual s’estableixen els criteris 
tècnics i sanitaris de de qualitat de l’aigua 
de consum, el seu control i subministri. Es 
modifiquen obligacions existents i 
s’estableixen d’altres. 
Seguidament es transcriu informe de la 
regidoria: 
 
OBRA I SERVEIS  

Gestió abastament d’aigua 

1-Comentar que el passat dia 20 de 
desembre, es va passar la inspecció anual 
del departament de Sanitat. Segons 
l’informe emes, no es detecten cap no 
conformitats. Que resta pendent, per 
aquest any  la neteja i desinfecció del 
dipòsit de capçalera ( fins fa poc 
Mancomunitat). 

Tant mateix comentar que sa publicat el 
nou Real Decret, relacionat amb el tema de 
la gestió de les aigües per a consum i que 
modifica lo establert en el RD/ 140 /2003, 
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referent als criteris , tècnic - sanitaris de la 
qualitat de l’aigua de consum. 

Bàsicament, es modifica la periodicitat de 
mostreig diaris de clor i terbolesa i modifica 
els períodes de neteja i desinfecció de 
dipòsit fins ara un cop a l’any a cada tres. 

Es portarà un control mensual, dels 
carbonats càlcic, de l’aigua subministrada 
a la xarxa. 

Aquesta ultima setmana, hem finalitzat 
l’actualització  del Pla d’Autocontrol i Gestió 
de l’aigua i seguint les indicacions del 
departament d’Aigües de la Generalitat, 
hem procedit a la seva publicació.   

OBRA: Rehabilitació  bassa. 

Tal i com estava previst , s’està portant a 
terme la retirada de sediment de la bassa i 
que aquesta propera setmana esta previst, 
iniciar la instal·lació de la nova lamina de 
recobriment.  
 
 
10-INFORMES DE LA REGIDORIA DE 
FESTES I EDUCACIÓ. 
 
Seguidament es transcriu informe de la 
regidoria: 
 
“Festes: 
Donar compte de les despeses i ingressos 
de les festes de Nadal. 
Ingressos: 5.589,90 euros (sopar cap d’any 
més barra més aportació famílies (224 
euros)). 
Depeses: 6.946,58 euros (sopar cap d’any 
més actuació més regals nens i nenes més 
caramels més decoració). 
Educació: 

Donar compte del casal de Nadal que es va 
realitzar durant 9 dies el passat desembre 
i principis de gener. 
Assistència: 14 nens i nenes 
Ingressos: 35 €x 14=490 € 
Depeses: 755,12 € (nòmines de les 2 
monitores més material)” 
 
 
11-INFORMES D'ALCALDIA. 
 
Seguidament es transcriu informe de 
l’Alcalde: 
 
“No s’ha demanat cap subvenció en aquest 
període.  

S’ha atorgat la 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 

En referència a la biblioteca, hi ha hagut 
139 persones durant el mes de desembre 
(obertura de 12 dies). 

La comissió de la Fira de l’Oli i la Pedra està 
a punt de tancar el programa de la Fira de 
l’Oli i la Pedra d’aquest 2023. Properament 
es publicarà. “  

El dies de la fira seran el 24, 25 i 26 de 
març. 

 

12-PRECS I PREGUNTES. 
 
Felip Carré, 1r Tinent d’alcalde pregunta 
per l’estació de càrrega elèctrica de cotxes. 
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Respon Alcalde que en breu presentaran el 
projecte d’obres i seguidament 
s’executaran les obres. Altra cosa és quan 
disposaran del subministrament elèctric 
que no depèn d’ells. 
 
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 
1085 a 1090.
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Ja s’ha publicat la programació per la 20ª Fira de l’oli i la pedra que es celebrarà els propers 
dies 24, 25 i 26 de març. Es demana que tothom en faci la màxima difusió i s’anima a 
participar a tots els actes i activitats programades. Trobareu tota la informació a la web de 
l’Ajuntament, xarxes socials i físicament a les botigues, comerços i col·laboradors. 

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. 

 


