
 

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

DE 23 DE JUNY DE 2021 (2/2021) 

Senyors assistents: 
 
PRESIDENT: 
Sr. Joaquim Morillo Mañas.- Junts per la Vajol (JUNTS) 
 
REGIDORS: 
Marta Alberich Angulo-.Junts per la Vajol- Acord Municipal (JPV-AM) 
 
EXCVUSEN ASSISTENCIA: 
Francisca Jaén Torres.- Junts per la Vajol (JUNTS) 
 
 
SECRETÀRIA-INTERVENTORA: 
 
Dèlia Adroher Caler 
 
A la Vila de la Vajol 23 de juny de 2021 essent les setze hores dos minuts  (16:02 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. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de març de  2021 

   Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del ple  l’Ajuntament, del 25 de marc 

de 2021, és aprovada per unanimitat pels presents. 

 

2. Donar compte al ple de les factures de març, abril i maig de 2021 

Llegit el Decret  de les factures de març, abril i maig 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 9/2021 al 

18/2021) 

  Llegits els acords d’alcaldia del 09/2021 al 18/2021,, els assistents es donen per     

assabentats 

 

 

4. Proposta de Nomenament de Jutge/sa de Pau titular i suplent. 

 



 
Vist que la Secretària de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va adreçar un escrit 
a l’Ajuntament demanant el nomenament de Jutge/Jutgessa de Pau Titular i suplent al municipi, 
per haver expirat el mandat de quatre anys que la llei determina, 
 
Atès que es va iniciar l’expedient de la nova convocatòria donant-se un termini de vint dies, des de 
la publicació al BOP de Girona, de 26/02/2021, per a que els interessats/ades, es presentessin i dins 
el mateix, ho van fer dues persones. 
 
De conformitat amb el que preveu l’art. 6 del Reglament 3/95, de 7 de juny, de Jutges de Pau, 
l’elecció del Jutge de pau i el seu substitut, ho ha de fer el Ple amb el vot favorable de la majoria 
absoluta dels membres, entre les persones que ho sol·licitin, 
 
Tenint en compte que s’ha comprovat que cap dels dos candidats estan incursos en cap dels 
supòsits d’incapacitat per a l’ingrés en la carrera judicial previstos en l’art. 303, de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, ni cap causa d’incompatibilitat ni prohibicions regulades en els 
articles 389 a 397 de l’esmentada llei, 
 
Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar, en compliment del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i una 
vegada comprovat els requisits de capacitat i compatibilitat, el nomenament com a Jutgessa de 
Pau titular del municipi de la Vajol a la senyora Anna C. L, amb NIF 40455663C i Jutgessa de Pau 
substituta a la senyora Joaquim R. S, amb NIF 40454345J. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Jutjat Degà de Figueres, per tal que l’elevi a la Secretària de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els participants en el procediment. 

 

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

 

5. Aprovació del conveni per l’adhesió de l’ajuntament a la xarxa RESCAT de 

Radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. 

 

Es proposa al Ple d’adopció de l’acord següent: 

Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de La Vajol per a 
l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa RESCAT de Radio Comunicacions d’emergències i 
seguretat de Catalunya per coordinació amb Protecció Civil. 

 

Segon.- FACULTAR a l’alcalde Joaquim Morillo Mañas tan àmpliament com en dret sigui  
menester per a la formalització del conveni aprovat i quantes actuacions siguin necessàries 
per a la seva efectivitat 

 

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



 

 

6. Acceptació de diverses subvencions de la Diputació de Girona 

 

1.1.- Acceptació d'una subvenció per part de la Diputació de Girona per finançar actuacions 
en  noves tecnologies arran de la situació del COVID 19 
 
 Atès que La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 18 de 
maig de 2021, ha pres l'acord següent: [...] “Primer. Concedir als beneficiaris que es detallen a 
continuació les següents subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, i 
consells comarcals, per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la 
covid-19, per un import total de 218.948,46 euros. 
… 

VAJOL, LA    1.142,12 € 

   
1.2.- Acceptació d'una subvenció per part de la Diputació de Girona per a la restauració i 
conservació d'immobles de valor patrimonial. 
Atès que, 

 
 1.2.- Acceptació d'una subvenció per part de la Diputació de Girona del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural 
 
 Atès que, La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut 
lloc el dia 4 de maig de 2021, ha pres, per unanimitat, l'acord següent: 
 Redistribuir i concedir als ens locals relacionats les subvencions del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, per l'any 2021 
 Vistes les bases reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2021, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 22 de desembre de 2020 i 
publicades per aprovació definitiva al BOPG núm. 38, de 25 de febrer de 2021. 
 Vista la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2021, aprovada per la 
Junta de Govern del dia 2 de febrer de 2021 i publicada al BOPG núm. 26 de 2 de febrer de 
2021.  
Es proposa  al ple, 
 



 

1.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per finançar actuacions en  
noves tecnologies arran de la situación del COVID 19 
- Import: 1.142,12€. 
2- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona  per a la restauració i conservació 
d'immobles de valor patrimonial 
- Import: 28.200€ 
3- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona del Fons de cooperación 
Econòmica i cultural 2021. 
Imports: 
DESPESES D’INVERSIÓ: 
 Segona fase arranjament camí del cementiri (11.947,84,00€) 
Arranjament de camins rurals (12.074,16€) 
Barana entrada del poble (6.000€) 
DESPESES CULTURALS: 
Contractació espectacles festes majors (5.298,00€). 
NOVES TECNOLOGIES: 
Material informàtic (591,46€) 
ACTUACIONS EN CAMINS MUNICIPALS: 
Neteja camins de la Vajol (900€) 
 
1.3.- Acceptació d'una subvenció per part de la Diputació de Girona de  Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local NO XSLPE 2021 
 
Que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el 
dia 1 de juny de 2021, ha pres l’acord següent: 
 
“Aprovar la resolució de la convocatòria NO XSLPE 2021, Proposta de concessió de 
subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no 
adherits a la Xarxa de Serveis Locals de promoció Econòmica (XSLPE). Anualitat 2021. 
 
La Vajol:  Projecte d'impuls a la competitivitat local amb visió territorial.- Import 960,80€ 
 
L’alcalde llegeix les diferents subvencions concedides per part de Diputació de Girona, i queda aprovat per 

unanimitat per tots els assistents 

 
 

7. Moció en suport de les energies renovables i la implantació de criteris d’integració 

paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial a la comarca de l’Alt Empordà. 

 

La transició energètica té un paper destacat davant els reptes de la crisi climàtica que 

vivim. Des de Catalunya hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir 

els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030. 

Per fer-ho, hem de passar d’un model energètic centralitzat i basat en els estocs de 

combustibles fòssils i no renovables (carbó, petroli, gas i urani), per avançar 

decididament cap a un nou model digitalitzat i basat a captar els fluxos naturals 

d’energia renovable (sol, aigua i vent), on la ciutadania ha de tenir un paper central com 



 

a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia. Un model de distribució 

i equilibri territorial, al servei de les persones, no de l’oligopoli energètic. 

És amb aquest objectiu que s’aprova el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a 

l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, que s’emmarca en la Llei de 

Canvi Climàtic al Parlament de Catalunya el 2017 i totes les directrius europees al 

respecte, inclosa la Winter Package. 

La comarca de l’Alt Empordà està formada per 68 municipis, amb característiques i 

realitats econòmiques, demogràfiques i paisatgístiques molt diverses, sent cabdal el seu 

equilibri territorial. Un dels valors més importants que té l’Alt Empordà és la seva riquesa 

patrimonial, natural i paisatgística, elements que formen part del seu motor econòmic i 

que cal preservar. 

Tampoc podem obviar la preocupació de molts ajuntaments, especialment els més 

petits, que s’han vist superats davant l’allau de propostes de projectes per a la 

instal·lació d’aerogeneradors i camps de plaques fotovoltaiques.  

És necessari un pla comarcal estratègic  de transició energètica amb visió integral de 

territori, que escolti la veu dels municipis que reclamen la creació d’aquest pla amb 

criteris de proximitat, d’aprofitament de sostre existent, d’integració paisatgística, de 

protecció d’espais agraris, de conservació de la biodiversitat, i que fomenti la 

participació.  

Són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les opinions dels 

ajuntaments i no perpetuar una situació d'indefensió. Per, tant que es tinguin en compte 

la participació dels Ajuntaments en la planificació de la implantació d'energies 

renovables com a coneixedors del seu territori i de la realitat socioeconòmica. 

El dia 23 de febrer de 2021, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà aprova per 

unanimitat la Moció comarcal en suport de les energies renovables i la implantació de criteris 

d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial a la comarca de l’Alt Empordà. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM proposa els 

següents acords:  

- Reiterar l’aposta de l’Ajuntament de La Vajol  per les energies renovables, com 
a eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de dependre de les energies 
d’origen fòssil i nuclear. 

 
- Demanar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que estableixi un pla comarcal de 

transició energètica que reculli la zonificació apta per la instal·lació d’energies 

renovables  segons l’estudi anomenat «Proposta de criteris per a la ubicació 

d’instal·lacions d’energia renovable solar en sòls no urbanitzables a la província de 

Girona» redactat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat 

de Girona a encàrrec de la Diputació de Girona. 



 

- Demanar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que el Pla comarcal de transició 

energètica sigui consensuat amb el territori, que les beneficis i els costos siguin 

distribuïts en el territori afectat, i es tinguin en compte criteris socials, 

paisatgístics, ambientals, agrícoles, d’equilibri territorial i de conservació de la 

biodiversitat, fent especial atenció a aquelles espècies i hàbitats singulars. 

- Demanar al govern de la Generalitat que fixi el mapa d'energies renovables per 

a cada territori i de la seva distribució en funció de la capacitat de producció i 

consum de cada zona, compensant aquells territoris que produeixen més energia 

renovable de la que consumeixen.  

- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa 

i Coneixement, que estableixi la participació dels municipis en tots els òrgans 

d'informació i de presa de decisió relativa a la ubicació d'instal·lacions 

energètiques al seu terme municipal. 

- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa 

i Coneixement, la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per als municipis, 

gratuït, amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la tramitació de 

qualsevol projecte d'implantació energètica que considerin que no s'ajusta als 

interessos públics del municipi. 

- Demanar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà diligència en el suport tècnic i 

jurídic per als municipis de la seva comarca, fent especial atenció als pobles  que 

no disposen d’un cos tècnic especialitzat. 

- Establir com a base de qualsevol projecte d’energies renovables al municipi la 

priorització de les zones antropitzades, la protecció de l’interès públic i dels 

espais agrícoles, i l’equilibri territorial. L'aprofitament i gestió de l'entorn natural 

del terme municipal, l'aprofitament d'infraestructures  ja existents, la 

participació dels municipis, la priorització dels projectes relacionats amb 

l'autoconsum davant els oligopolis, els espais per la generació d’energia amb 

voluntat de contribuir a la transició  de país i  la distribució de proximitat i en la 

dinamització del primer sector. 

L’alcalde dona la paraula a la Senyora marta Alberich, com impulsora de l’aprovació de la moció, 

per llegir els punts dels acords . 

Un cop llegits , l’alcalde afirma que des de el Consell Comarcal ja ha presentat un  pla estratègic, 

per tant, proposa que aquesta moció s’aprovi a nivell local. Afegeix que si algun dia tenim la 

sol·licitud d’alguna empresa d’energies renovables, ens adherirem i utilitzarem tots els recursos 

necessaris per la implantació del pla estratègic 

La senyora Marta està d’acord i s’aprova la moció a nivell local pels senyors assistents. 

 

 

 



 

8. Sol.licitud condonació de la Taxa d’escombraries de la Societat La camèlia 1r trimestre de 

2021 

L’alcalde exposa que en data 03 de juny de 2021 amb registre d’entrada E2021000369 va entrar 

una instància genèrica del senyor J Ll F. S. en representació de la Societat la Camèlia, que 

literalment transcriu: 

Un cop llegida la instància genèrica, l’alcalde informa que durant tot l’any 2020 se li va bonificar 

a la societat la Camèlia la taxa d’escombraries tot i que el servei es va prestar igualment. 

Exposa que actualment l’estat d’alarma ja ha finalitzat i es poden obrir tots els establiments tot 

i que el sol·licitant demana que es segueixi bonificant la taxa. 

Creu adient fer-ho passar per ple perquè les altres bonificacions es van fer per Decret d’alcaldia, 

però aquest cop, prefereix que tenir la opinió i decisió dels assistents 

La senyora Marta Alberich planteja parlar amb el president i l’alcalde li respon que aquesta 

sol·licitud la hem de decidir nosaltres ara. 

Tot seguit, l’alcalde proposa condonar aquest el primer trimestre de 2021, però a partir del 

segon trimestre , que ja no hi ha l’estat d’alarma, que ho comuniqui a l’Ajuntament. 

S’accepta la proposta del senyor Joaquim Morillo, en conseqüència , queda aprovat pels senyors 

assistents bonificar la taxa d’escombraries del 1r trimestre de 2021. 

 

9. Precs i preguntes 

 

L’Alcalde dona la paraula als senyors i senyora regidors/a perquè formulin precs o 

preguntes. 

- La Sra. Alberich pregunta si s’ha fet quelcom al respecte sobre la queixa presentada per la 

senyora C. T. L. representada per Marta Alberich Angulo, sobre les obres de la Plaça Major, 

en data 15/05/2021 i amb registre d’entrada E2021000263. 

L’alcalde respon que estem en termini i ens els pròxims dies se li comunicarà. 

 

- La Sra. Alberich pregunta si hi ha projecte en data d’avui de l’arranjament de la Plaça Major i 

Carrer Darnius. 

L’alcalde li respon que no, que actualment només s’ha fet un estudi tipogràfic. 

 

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

aixeca la sessió a les setze hores cinquanta minuts  (16:50), 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                                                                           EL SECRETARI 


