ACTA DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
DE 25 DE MARÇ DE 2021 (1/2021)
Senyors assistents:
PRESIDENT:
Sr. Joaquim Morillo Mañas.- Junts per la Vajol (JUNTS)
REGIDORS:
Francisca Jaén Torres.- Junts per la Vajol (JUNTS)
Marta Alberich Angulo-.Junts per la Vajol- Acord Municipal (JPV-AM)

SECRETÀRIA-INTERVENTORA:
Dèlia Adroher Caler
A la Vila de la Vajol 25 de març de 2021 essent deu hores quinze minuts (10:15 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 23 de desembre de 2020

Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del ple l’Ajuntament, del 23 de
desembre de, és aprovada per unanimitat pels presents.
2.

Donar compte al ple de les factures de desembre de 2020, ADO de factures per pagar any
2021, gener I febrer de 2021

Llegit el Decret de les factures de desembre de 2020, ADO de factures per pagar any
2021, gener I febrer de 2021 essent trobat conforme, és aprovat pels presents.
3.

Donar compte al Ple sobre el Decret 2/2021 en data 24 de desembre de 2020 de la
sol·licitud de llicència M M H amb registre d’entrada E2020000468 per una llicència d’obra
major
Llegit l’acord d’alcaldia 2/2021, els assistents es donen per assabentats

4.

Donar compte al Ple sobre el Decret 3/2021 en data 15 de desembre de 2020 de la
sol·licitud de llicència N. T. B. amb registre d’entrada E2020000508 per una llicència
d’obra menor

Llegit l’acord d’alcaldia 3/2021, els assistents es donen per assabentats

5.

Donar compte al Ple sobre el Decret 4/2021 en data 23 de desembre de 2020 de la
sol·licitud de llicència J. R. S. amb registre d’entrada E2020000522 per una llicència
d’obra menor

Llegit l’acord d’alcaldia 4/2021, els assistents es donen per assabentats
6.

Proposta de renovació del conveni de cessió d’us i gestió de la xarxa de desfibril·ladors
Atès que en el marc del programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” del Catàleg de Serveis
de Dipsalut, és necessari renovar el Conveni de cessió d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva
xarxa amb l’Ajuntament que presidim.
Atès que el El Consell Rector de Dipsalut va aprovar, en la sessió ordinària número 2020/02, que
va tenir lloc l’11 de febrer, el text d’aquest conveni, l’objecte del qual és establir els termes i
condicions de la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament dels desfibril·ladors fixos i les seves cabines
o bé dels desfibril·ladors mòbils propietat de Dipsalut, així com establir les condicions per a la
gestió dels desfibril·ladors instal·lats en el terme municipal, en el marc de l’esmentat programa
Pm05.
L’acord es va sotmetre a informació pública per mitjà de l’anunci corresponent, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 49 en data 10 de març de 2020 (Número d’edicte 1676),
sense que s’hi formulessin al·legacions o reclamacions, motiu pel qual es va considerar aprovat
definitivament un cop finalitzat el termini de 15 dies hàbils.
Aquest acord no modifica les vigents bases reguladores de manteniment de l’estat de la xarxa de
desfibril·ladors, aprovades pel Consell Rector el 3 de novembre de 2015.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la renovació del conveni de cessió d’ús i gestió de la xarxa de desfibril·ladors
SEGON.- Notificar el present acord Al organismo de salut pública de la Diputació de Girona
L’alcalde llegeix els acords adoptats, i queda aprovat per unanimitat per tots els assistents

7.

Aprovació de la liquidació 2020

Vist que es va incoar procediment per aprovar la liquidació del Pressupost de l'exercici 2020, es va emetre
Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i de la Regla de Despesa i
límit del deute, va ser emès informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la
Llei d'Hisendes Locals.

De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret 500/1990, sobre matèria
pressupostària.
RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost de 2020.
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord amb quant
estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
TERCER. Ordenar la remissió de les dades d'aquesta Liquidació al Departament d’Economia i Hisenda de
la Generalitat, i això abans de concloure el mes de març de l'exercici següent al que correspongui.
QUART. En el cas que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, com és el cas d’aquest ajuntament,
de conformitat amb l'article 32 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, procedir a destinar aquest superàvit a reduir l'endeutament net.
Llegits els acords d’aprovació del pressupost, queda aprovat per unanimitat pels senyors assistents
8.

Donar compte al Ple sobre el Decret 6/2021 en data 16 de març de 2021 de la sol·licitud de
subvenció per atorgar compensacions econòmiques a determinats càrrecs electes a la
generalitat de Catalunya

Llegit l’acord d’alcaldia 6/2021, els assistents es donen per assabentats

9.

Donar compte al Ple sobre el Decret 7/2021 en data 11 de març de 2021 de la sol·licitud de
subvenció del Fons de Cooperació econòmica i cultural a la Diputació de Girona.

Llegit l’acord d’alcaldia 7/2021, els assistents es donen per assabentats
10. Donar compte al Ple sobre el Decret 8/2021 en data 11 de març de 2021 de la sol·licitud de
subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica a la Diputació de
Girona.
Llegit l’acord d’alcaldia 8/2021, els assistents es donen per assabentats
11. Donar compte al Ple sobre el Decret 9/2021 en data 03 de març de 2021 de la sol·licitud de
subvenció

destinat a les despeses d’inversió en equipaments del consultori local i

despeses per a les actuacions de control de plagues a Dipsalut.
Llegit l’acord d’alcaldia 9/2021, els assistents es donen per assabentats
12. Precs i preguntes
L’Alcalde dona la paraula als senyors i senyora regidors/a perquè formulin precs o
preguntes.
-

La Sra. Alberich pregunta com es troba el tema de l’arranjament del camí del Coll del Lli.

L’alcalde li respon que havia de fer una reunió presencial amb M. Villar per trobar una solució de
millora del camí, però que amb la situació del COVID no s’ha pogut fer .
Segons altres informacions no oficials, es sospita que els propietaris estan disposats a arreglar el
camí a canvi de prohibir el pas al vianants, per tant, els senyor alcalde creu que com que els
propietaris no volen que passi ningú, doncs tampoc hi ha la voluntat per intentar arreglar-lo.
L’alcalde conclou que no està disposat a que arreglin el camí a canvi de tancar-lo, per tant, de
moment ho prefereix així per poder donar pas als vianants, de totes formes, segueixen endavant
les negociacions i reunions per poder trobar una solució.
-

La senyora Alberich pregunta si es possible que quan la gent faci obres, se’ls obligui a soterrar
el cablejat elèctric.

L’alcalde li explica que actualment el cablejat elèctric queda soterrat, però després del terra a de
pujar uns 1,5 metres per arribar al comptador de cada propietat.
Fer aquesta inversió de tot el cablejat elèctrica te un cost molt elevat, que podria pujar a uns
350.000€, que malauradament l’Ajuntament no te fons per costejar-ho, tampoc té intenció de
aplicar contribucions especials, però si comenta que li agradaria poder grapar alguns cables.
S’intentarà minimitzar el cablejat per què estèticament sigui més agradable.

No havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president
aixeca la sessió a les onze hores deu minuts (11:10), 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

