
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 5 D´OCTUBRE DE
2021

Identificació de la sessió: 
Núm.  PLE2021000014 
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent
Data: 5 d´octubre de 2021
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:
Narcis  Fajula  Aulet,  Alcalde
Encarnacion  Jimenez  Yeste,  1r  Tinent  Alcalde
Jordi  Estefanell  Medina,  2n  Tinent  Alcalde
Desiree  Arasa  Jimenez,  3r  Tinent  Alcalde
Josep  Maria  Santiago  Gonzalez,  4t  Tinent  Alcalde
Edgar  Castellanos  Blasi,  Regidor/A
Monica  Aymerich  Martinez,  Regidor/A
Irene  Iglesias  Masferrer,  Regidor/A
Joaquim  Rodriguez  Vidal,  Regidor/A
Estela  Lopez  Gonzalez,  Regidor/A
Narcis  Farroni  Ruiz,  Regidor/A
Enrique  Porcar  Valiño,  Regidor/A
Isidre  Llucia  Sabarich,  Secretari
Montserrat Sòria Ribera, Regidor/A

Amb veu i sense vot:
 

Desenvolupament de la sessió:

Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.0.- Aprovació de la urgència de ple.

Aprovat per 6 vots a favor (Desiree Arasa Jiménez, Encarnación Jiménez Yeste, Jordi
Estefanell Medina, Josep Maria Santiago Gonzalez, Narcís Fajula Aulet, Narcís Farroni
Ruiz), 4 vots en contra (Edgar Castellanos Blasi, Enrique Porcar Valiño, Irene Iglesias
Masferrer,  Monica  Aymerich  Martínez)  i  2  abstencions  (Estela  Lopez  Gonzalez,
Joaquim Rodríguez Vidal).

Aprovat per MAJORIA SIMPLE 
Que  representa  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  dels  membres  de  la
Corporació.

2.0.- Presa de possessió de la regidora Montserrat Soria.



En  data  24  de  setembre  de  2021 va  tenir  entrada  en  que  aquesta  corporació
instància amb número de registre d’entrada  E2021005468  referent a la renuncia
de la  regidora Raquel Sala Rodríguez.

En  data  24  de  setembre  de  2021 va  tenir  entrada  en  que  aquesta  corporació
instància amb número de registre d’entrada E2021005469 referent a la renuncia de
del Sr. Ángel Antequera.

En la sessió plenària de data 22 de setembre de 2021 es va prendre coneixement
de la renúncia  expressa i  irrevocable del  càrrec de la regidora de la Corporació
Municipal de l'Ajuntament de Sarrià de Ter presentada per la senyora Raquel Sala
Rodríguez de la candidatura Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal.

En data 29 de setembre de 2021 el secretari de la corporació emet certificat on se
sol·licita a la Junta Electoral Central perquè es remeti la credencial de la Senyora
Montserrat Soria Ribera de la candidatura Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal que van concórrer en les eleccions locals de maig de 2019, per a
prendre possessió del càrrec”

Una  vegada  efectuada  la  comunicació  dels  antecedents  esmentats  a  la  Junta
Electoral  Central,  aquest òrgan ha fet  arribar a l’Ajuntament  la credencial  de la
regidora  Montserrat  Soria  Ribera  que  l’acredita  com a  regidora  electe  per  dita
candidatura.

Fonaments de dret: 

L'article  9.4  del  Reglament  d'organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix
que  qui  vulgui  deixar  la  seva  condició  de  regidor,  haurà  de  presentar  la  seva
renúncia per escrit davant del Ple de la Corporació. 

L'article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general
estableix que quan es produeixi la renúncia d'algun regidor, aquest serà substituït
per la següent persona que figura a la llista electoral de la seva mateixa formació
política. 
La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució
de càrrecs representatius locals, indica el procediment a seguir en cas de renúncia
d'un regidor.

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

Primer.- Donar-se per assabentat de la presa de possessió efectiva de la regidora
electe  la  Sra.  Montserrat  Soria  Ribera  representant  d’Esquerra  Republicana  de
Catalunya-Acord Municipal la qual passarà a desenvolupar les funcions que li són
pròpies des d’aquesta mateixa data.



Segon.- Una  vegada  prengui  possessió  del  càrrec,  es  prega  la  remissió  de
diligència o certificat indicant la data de recepció de la credencial i  la presa de
possessió a la junta electoral central .

Aprovat  per  12  vots  a  favor  (Desiree  Arasa  Jiménez,  Edgar  Castellanos  Blasi,
Encarnación  Jiménez  Yeste,  Enrique  Porcar  Valiño,  Estela  Lopez  Gonzalez,  Irene
Iglesias  Masferrer,  Joaquim Rodríguez  Vidal,  Jordi  Estefanell  Medina,  Josep Maria
Santiago Gonzalez,  Monica Aymerich Martínez,  Narcís Fajula Aulet, Narcís Farroni
Ruiz, )

 Aprovat per UNANIMITAT

3.0.- Aprovació del compte general de 2020

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020

Examinat  per la Comissió Especial  de Comptes d’aquest  Ajuntament  el  COMPTE
GENERAL, corresponent a l’exercici de 2020, i en atenció als informes preceptius
emesos en els seus expedients, inclòs l’informe favorable de la Comissió Especial
de Comptes de data 30 d’agost de 2021 proppassat, dels quals es desprèn que es
troben conformes al que disposa la normativa vigent, i atès que no s’ha produït cap
reclamació en contra durant els quinze dies i vuit més, en què ha estat a exposició
pública, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 168
del dia 1 de setembre de 2021, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:

Primer.- Aprovar al Compte General de l’Ajuntament de Sarrià de Ter corresponent
a l’exercici econòmic de 2020, integrat per:

 Estat i comptes anuals de l’ajuntament.

Segon.- Remetre’n còpia a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de
Comptes de l’Estat, òrgans als quals s’ha de rendir el Compte General, en virtut de
la seva competència sobre fiscalització externa dels mateixos.

Aprovat per 7 vots a favor (Desiree Arasa Jiménez, Encarnación Jiménez Yeste, Jordi
Estefanell Medina, Josep Maria Santiago Gonzalez, Narcís Fajula Aulet, Narcís Farroni
Ruiz, Montserrat Sòria Ribera), 4 vots en contra (Edgar Castellanos Blasi, Enrique
Porcar Valiño, Irene Iglesias Masferrer, Monica Aymerich Martínez) i 2 abstencions
(Estela Lopez Gonzalez, Joaquim Rodríguez Vidal).

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA 
Que  representa  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  dels  membres  de  la
Corporació.



4.0.- Aprovació d'acció local de l'Agència Urbana Espanyola.

 A fi de poder sol·licitar l'ajut del Ministerio de Transportes, movilidad y Agenda Urbana,
segons "Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes
de acción local de la Agenda Urbana Española y la convocatoria para la presentación de
solicitudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de concurrencia
competitiva", 

Atès que, 
Aquesta convocatòria és rellevant per Sarrià, perquè ens permetria redactar els 
treballs específics de la fase 1 del Pla Estratègic, així com establir i excutar tot el 
procés de participació ciutadana per l'aprovació del mateix, alhora que com a Pla pilot, 
es permet explorar fórmules innovadores de dissenyar la planificació urbanística amb 
un marcat accent de sostenibilitat social, mediambiental i econòmic. 
Es demana l’acord de: 

1.- Sol·licitar l’ajut segons Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de 
proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española 

2. Assumir el “compromiso de poner a disposición del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana el Plan de Acción aprobado definitivamente, para que éste
permita su conocimiento generalizado a través de la página web de la Agenda Urbana 
Española” 

3.-  Subscriure  el  “compromiso de remitir  al  Ministerio  de Transportes,  Movilidad  y
Agenda Urbana la información derivada de la evaluación y seguimiento del citado Plan
de Acción, mediante el sistema de indicadores propuesto por la Agenda Urbana, al
menos cada tres años durante el tiempo de vigencia previsto para el Plan de Acción”.

Aprovat  per  13  vots  a  favor  (Desiree  Arasa  Jiménez,  Edgar  Castellanos  Blasi,
Encarnación  Jiménez  Yeste,  Enrique  Porcar  Valiño,  Estela  Lopez  Gonzalez,  Irene
Iglesias  Masferrer,  Joaquim Rodríguez  Vidal,  Jordi  Estefanell  Medina,  Josep Maria
Santiago Gonzalez,  Monica Aymerich Martínez,  Narcís Fajula Aulet, Narcís Farroni
Ruiz, Montserrat Sòria Ribera)

Aprovat per UNANIMITAT

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Document signat i datat electrònicament.


