
 

 

ACTA DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 

DE 22 DE DESEMBRE DE 2021 (5/2021) 

Senyors assistents: 
 
PRESIDENT: 
Sr. Joaquim Morillo Mañas.- Junts per la Vajol (JUNTS) 
 
REGIDORS: 
Francisca Jaén Torres.- Junts per la Vajol (JUNTS) 
 
EXCUSEN ASSISTENCIA: 
Marta Alberich Angulo-.Junts per la Vajol- Acord Municipal (JPV-AM) 
 
 
 
SECRETÀRIA-INTERVENTORA: 
 
Dèlia Adroher Caler 
 
A la Vila de la Vajol 22 de desembre de 2021 essent les disset hores un minuts  (17:03 hores)  i 
prèvia convocatòria cursada a l’efecte, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, 
a l’objecte de celebrar sessió plenària ordinària, en primera convocatòria, els Regidors que 
figuren a l’encapçalament de la present acta, presidits pel Sr. Alcalde President. 
 
Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l’art. 46.2.c) de la Llei 7/85, 

de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local  per a la vàlida constitució del Ple , el Sr. 

Alcalde declara obert l’acte, i es passa tot seguit al debat i tractament  dels assumptes que 

figuren a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria. 

De conformitat amb el que preveuen els articles 106 del Text Refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya i 83 i 91.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 

locals, el Sr. Alcalde sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia del següent punt d’urgència no 

inclòs a l’ordre del dia:  

• Donar compte al ple de la modificació de crèdits núm: 1/2021 amb la modalitat de 
majors ingressos  
 

La declaració d’urgència és aprovada per unanimitat dels assistents, majoria suficient d’acord 

amb l’article 47.2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel que 

s’inclou com a punt setè abans dels punts relatius a els informes i precs i preguntes 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2021 i 13 d’octubre de 

2021 

Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del ple  l’Ajuntament, del 29 de 

setembre de 2021 i 13 d’octubre de 2021,són aprovades per unanimitat pels presents. 



 

 

2. Donar compte al ple de les factures de setembre , octubre i novembre de 2021 

 

Llegit el Decret  de les factures de setembre, octubre i novembre  de 2021 essent trobat 

conforme, és aprovat pels presents. 

 

3. Donar compte al Ple dels drets d’alcaldia des de l’anterior Ple ordinari. ( Del 34/2021 al 

36/2021)  

  Llegits els acords d’alcaldia del 34/2021 al 36/2021,, els assistents es donen per     

assabentats 

 

4. Aprovació del pressupost i plantilla de personal per l’any 2022 

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L’ANY 2022 

Havent-se redactat per part de l’Alcaldia el pressupost municipal per a l’any 2022 el qual consta 

de tots els documents determinats pels articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei d’Hisendes 

Locals, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 5 d’abril, 

Essent preceptiva la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, segons determina el mateix cos 

legal, 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

“PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de La Vajol per a l'exercici 2022, 

les seves Bases d'execució i la Plantilla de personal, el qual ascendeix a quantitat de 372.470,00 

euros en l'estat de despeses i a 372.470,00euros en l'estat d'ingressos. Es presenta sense dèficit 

inicial.  

El Pressupost consta de la següent documentació:  

RESUM PRESSUPOST DE INGRESSOS 20XX

I IMPOSTOS DIRECTES 55.989,00

II IMPOSTOS INDIRECTES 2.000,00

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 27.210,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 67.849,00

V INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00

RECURSOS ORDINARIS 153.048,00

VI ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS 0,00

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 219.422,00

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00

IX PASSIUS FINANCERS 0,00

RECURSOS CAPITAL 219.422,00

TOTAL INGRESSOS 372.470,00

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2022

I DESPESES PERSONAL 52.660,00

II DESPESES CORRENTS 83.110,00

III DESPESES FINANCERES 350,00

IV TRANSFERENCIES CORRENTS 3.600,00

V FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00

PRESSUPOST ORDINARI 139.720,00

VI DESPESES CAPITAL 232.750,00

VII TRANSFERENCIES CAPITAL 0,00

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00

IX PASSIUS FINANCERS 0,00

PRESSUPOST INVERSIONS 232.750,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 372.470,00



 

- Memòria subscrita per l’Alcalde explicativa del seu contingut i de les principals 
modificacions que presenta en relació amb el pressupost actualment en vigor. 

- Estat de despeses i estat d’ingressos. 
- Bases d’execució del pressupost. 
- Liquidació del pressupost de l’exercici anterior. 
- Avanç de la liquidació de l’exercici corrent.  
- Annex de personal de l’entitat local. 
- Annex d’inversions a realitzar en l’exercici. 
- Informe econòmic-financer emès per la Intervenció. 
- Informe del pressupost emès per la intervenció. 
- PLANTILLA ORGÀNICA DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT  

 

FUNCIONARIS GRUP PLACES VACANTS 

 

Funcionaris d'habilitació estatal: 

 

 

 

 

 

- Secretari- Interventor A1 1 1 

    

LABORALS GRUP PLACES VACANTS 

- Administratiu-comptable C1 1 0 

- Netejador/a E 1 0 

Peó E 1 0 

 

SEGON.- Sotmetre'l a un tràmit d'informació pública per un termini de 15 dies hàbils, a comptar 
del dia següent al de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
Durant aquest termini els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, 
que haurà de resoldre-les en un termini d'un mes.  

El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin 
presentat reclamacions, sense necessitat d'adoptar un nou acord.  

 

TERCER.- Aprovat definitivament, el Pressupost General s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de 
la Província resumit per capítols, entrant en vigor en l'exercici 2022 un cop hagi estat publicat 
en la forma prevista en l'article 169 del TRLRHL.  

Simultàniament, es remetrà còpia del Pressupost General definitivament aprovat a 
l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.  

Una còpia del pressupost es deixarà a disposició del públic, a efectes informatius, des de la seva 
aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici.  



 

CINQUÈ.- Contra l'aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se directament recurs 

contenciós-administratiu, davant els Jutjats de lo Contenciós-Administratiu de la Província de 

Girona, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació. 

L’alcalde llegeix els acords adoptats, i queda aprovat per unanimitat per tots els assistents 

 

5. Proposta ratificació al ple del decret d’alcaldia 03/11/2021 d’adhesió a l’acord marc del 

subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals a Catalunya. 

 

PROPOSTA AL PLE DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA  DE 03/11/2021 D’ADHESIÓ A  

L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT A LES ENTITATS 

LOCALS DE CATALUNYA 

Havent-se pres per l’Alcaldia, en data 03/11/2021, la següent resolució: 

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana 

de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1 d’octubre 

de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de 

conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 

aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil 

de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent 

detall d’empreses seleccionades: 

 

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 

IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 

ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 

IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 

HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 

 

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes 

les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la 

interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord 

marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades. 

 



 

3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va adoptar 

la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de 

contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment amb 

número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 

núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les empreses 

seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa 

que va obtenir el millor preu en les  subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules 

de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, 

previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, 

SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.  

 

4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries 

dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat 

amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior. 

 

Fonaments de Dret.- 

 

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la 

redacció donada per la LRSAL. 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 

centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 

signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució 

de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de 

l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 

68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen 

el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació 

a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 

Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents concordants en matèria 



 

de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ 

o articles aplicables de Llei d’organització comarcal. 

 

HE RESOLT 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de la Vajol al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc 

de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es podrà 

prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.  

Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 

subministrament (CUPS) de titularitat del l’Ajuntament de la Vajol ordenats per lot, que 

s’inclouen al contracte: 

 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 

AJUNTAMENT DE LA VAJOL P1701500I ES0031448487175001JC0F 2.0TD 

AJUNTAMENT DE LA VAJOL P1701500I ES0031446420693001DD0F 2.0TD 

AJUNTAMENT DE LA VAJOL P1701500I ES0031448079371001JG0F 2.0TD 

AJUNTAMENT DE LA VAJOL P1701500I ES0031448310621001AT0F 2.0TD 

AJUNTAMENT DE LA VAJOL P1701500I ES0031446409478001TQ0F 2.0TD 

 

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS 

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les 

CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que 

inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les 

dades de pagament. 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a 

la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus 

resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de 

clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la 

regulació vigent.   

Tercer- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  que s’imputarà, dins del pressupost 

municipal de l’any2021, amb càrrec a la partida pressupostària  núm.: 920 22100 i 165 22100 



 

Quart.- Notificar aquest acord a  ENDESA ENERGIA SAU empresa adjudicatària de l’Acord marc 

de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius. 

Sisè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM 

(preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els 

efectes de publicitat que siguin preceptius. 

L’alcalde llegeix la resolució, i queda aprovat per unanimitat per tots els assistents 

 

6. Donar compte al ple de l’expedient de modificació de crèdit núm 1/2021 amb la modalitat 

majors ingressos. 

 

Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2021, 

amb la modalitat suplement de crèdit per majors ingressos, en el qual consta l’informe favorable 

de l’Interventora. 

En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del vigent 

pressupost en relació amb l’article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, 

de 20 d’abril, 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2021, amb la modalitat 

de incorporació de majors ingressos, d’acord amb següent detall: 

 

Altes en aplicacions de despeses 

Aplicació Pressupostària Descripció Euros 

920 13000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL 4.000 

920 1600 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 1.500 

920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 12.000 

338 
20300 

ARRENDAMENT DE MAQUINARIA 
INSTAL.LACIONS I UTILLATGE 

1.500 

920 22708 SERVEI DE RECAPTACIO 900 

920 63900 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO 2132,58 

  
TOTAL DESPESES 

22.032,58 

 

Aquesta modificació es finança amb majors d’ingressos, en els termes següents: 

 



 

Altes en aplicacions d’ingressos 

 

Aplicació Pressupostària Descripció Euros 

75083 GENCAT.- FONS EXTRAORDINARI COVID 19 22.032,58 

   

 
TOTAL INGRESSOS 

22.032,58 

 

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió 

ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre. 

Llegida la resolució d’alcaldia, els assistents es donen per assabentats. 

 

7. Precs i preguntes 

 

       No se’n formulen. 

 
No havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 

aixeca la sessió a les disset hores deu minuts  (17:29), i per a constància del que s'hi ha tractat i 

dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 

EL PRESIDENT                                                                           LA SECRETARIA 
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