ACTA DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
DE 29 DE SETEMBRE DE 2021 (3/2021)
Senyors assistents:
PRESIDENT:
Sr. Joaquim Morillo Mañas.- Junts per la Vajol (JUNTS)
REGIDORS:
Marta Alberich Angulo-.Junts per la Vajol- Acord Municipal (JPV-AM)
Francisca Jaén Torres.- Junts per la Vajol (JUNTS)

SECRETÀRIA-INTERVENTORA:
Dèlia Adroher Caler
A la Vila de la Vajol 29 de setembre de 2021 essent les disset hores quinze minuts (17:15 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 juny de 2021

Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del ple l’Ajuntament, del 23 de juny
de 2021, és aprovada per unanimitat pels presents.
2.

Donar compte al ple de les factures juny , juliol i agost de 2021

Llegit el Decret de les factures de juny, juliol i agost 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 19/2021 al
33/2021)

Llegits els acords d’alcaldia del 19/2021 al 33/2021,, els assistents es donen per
assabentats

4.

Proposta de les festes locals del municipi per l’any 2022.

L’article 46 del Reial Decret 2001/1983 estableix que seran inhàbils pel treball retribuït i no
recuperables els dies assenyalats com a festa local que per tradició siguin propis de cada
municipi, i que es determinaran a proposta de cada ajuntament
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a aquesta
Corporació la proposta de les festes locals del municipi pel proper exercici, per tal d’incorporarles al calendari de festes locals de Catalunya per a l’any 2022.
Es proposa al ple de l'Ajuntament l’adopció del següent acord :
PRIMER.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya els dies
2 de novembre i 30 de desembre com a festes locals del municipi de La Vajol per l'any 2022.
Votació:
L’alcalde proposa els dos dies laborals per fer festes locals al municipi per l’any 2022, i queda aprovat per
unanimitat per tots els assistents
5.

Renuncia d’una subvenció de la Diputació de Girona per els ajuts per l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal 2021 per un import de 1425€ ( subvenció del 50%)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 6
de juliol de 2021, ha pres l’acord següent:
“PRIMER. CONCEDIR les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció per a
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2021, als ajuntaments, ens dependents
d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de
lucre, que s’indiquen a continuació:
2021/3211 Vajol, la Fira Bolet i Castanya 1425
Atès que el municipi de la Vajol organitza anualment la fira del bolet i la castanya en el mes
d’octubre.
Ates que ha causa de la COVID 19 encara hi ha restriccions a la mobilitat i no es del tot segur
poder fer fires amb total normalitat
ACORDS:
1.- Renunciar a la subvenció concedida de la Diputació de Girona per l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal per un import de 1.425€ ( subvenció del 50% del import
sol·licitat)

2.- Comunicar el següent acord a la Diputació de Girona
Votació:
L’alcalde llegeix els acords adoptats, i queda aprovat per unanimitat per tots els assistents

6.

Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de la
Vajol i de Maçanet de Cabrenys.
1. APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de La Vajol i
Maçanet de Cabrenys , signada en data 06 de maig de 2021 pels representants dels dos
Ajuntaments i de la Generalitat de Catalunya.
2. NOTIFICAR el present acord als interessats, a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys i al
Departament competent en matèria d'administració local, d'acord amb el que disposa l'article
34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya.
Vots
Aprovat per unanimitat

7.

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

La Sra. Alberich proposa si seria possible mancomunar una deixalleria amb algun municipi del
voltant
L’alcalde respon que el municipi de la Vajol no té gaire volum de deixalles i en aquest moments
no ens podem acollir a cap subvenció.

-

El senyor Alcalde pren la paraula per comentar la reunió que va tenir amb el CCAE per tal
d'assolir els objectius en matèria de gestió de residus que marca la Generalitat de Catalunya
i la Unió Europea i es plantegen 2 mesures dràstiques:
1.- Proposta canvi de model fase 1: Recollida porta a porta de les fraccions FORM i resta i
recollida amb contenidors amb targeta de les fraccions paper, vidre i envasos. Els cost anual
del servei és de 24.993,82€
2.- Proposta canvi de model fase 2: Recollida porta a porta de les fraccions FORM, resta,
envasos, paper i vidre i recollida amb contenidors amb targeta àrees d’emergència. Els cost
total del servei es de 33.924,81
L’alcalde informa als senyors assistents per la repercussió que podria tenir en l’increment de
la

-

taxa de recollida d’escombraries per l’any 2022

La Sra. Alberich demana que en les pròximes reunions referents de Medi Ambient sigui
informada per poder assistir.

No havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president
aixeca la sessió a les divuit hores setze minuts (18:16), i per a constància del que s'hi ha tractat
i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura.
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