
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE NOVEMBRE
DE 2021

Identificació de la sessió: 
Núm.  PLE2021000017 
Caràcter:  ORDINARI
Data: 24 de novembre de 2021
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:39 h
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:
Narcís  Fajula  Aulet,  Alcalde
Encarnación  Jiménez  Yeste,  1r  Tinent  Alcalde
Jordi  Estefanell  Medina,  2n  Tinent  Alcalde
Desiree  Arasa  Jiménez,  3r  Tinent  Alcalde
Josep  Maria  Santiago  Gonzalez,  4t  Tinent  Alcalde
Montserrat  Soria  Ribera,  Regidor/A
Edgar  Castellanos  Blasi,  Regidor/A
Monica  Aymerich  Martínez,  Regidor/A
Irene  Iglesias  Masferrer,  Regidor/A
Joaquim  Rodríguez  Vidal,  Regidor/A
Estela  Lopez  Gonzalez,  Regidor/A
Narcís  Farroni  Ruiz,  Regidor/A
Enrique  Porcar  Valiño,  Regidor/A
Isidre Llucià Sabarich, Secretari

Amb veu i sense vot:
 

Han excusat la seva absència:
 

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.

Totes les intervencions que es produeixin en el decurs del present Plenari estaran 
recollides a la vídeo-Acta autoritzada de la sessió.

1.0.- Aprovació actes anteriors.

Es sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’ acte corresponent al 
Plenari de data 02 de juny de 2021. 

Aprovat per assentiment unànime.

2.0.- Donar compte de Decrets.

 La Corporació es dona per assabentada

3.0.- Donar compte del decret de modificació del cartipàs municipal.







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,  Montserrat  Soria  Ribera,  Narcís
Fajula Aulet, Narcís Farroni Ruiz)

Aprovat per UNANIMITAT 
Que representa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació

4.0.-  Aprovar  la  proposta  de  la   ordenança  municipal  reguladora
d’autoritzacions d’ocupació de via pública de terrasses d’establiments de
restauració  i  expositors  exteriors  de  botigues  comercials  del  terme
municipal de Sarrià de Ter".

ANTECEDENTS DE FET

Vist  l’informe de l’enginyer municipal  de data 12 de novembre de 2021 que és
transcriu literalment tot seguit:

«...  Als  darrers anys hi  ha hagut un augment de població i  en conseqüència un
augment  del  nombre  de  llicències  de  comunicació  d’activitats  de  restauració  i
activitats comercials, les quals sol·liciten ocupació de via pública per tal de disposar
de terrasses o expositors de productes a l’exterior.

En el moment actual existeix un buit normatiu en el municipi de Sarrià de Ter en
allò què fa referència a la tipificació i regulació de les autoritzacions municipals per
a la instal·lació de terrasses annexes als establiments d'hostaleria i la instal·lació
d’expositors exteriors de botigues a la via pública.

Aquesta situació fa necessària la redacció d’una Ordenança capaç de regular dites
autoritzacions d’instal·lació de terrasses i expositors de botigues tant en sòl de la
via pública com en el sòl de titularitat privada, ja sigui el seu ús públic o privat.

Per tot això, es considera necessària la redacció d’una ordenança reguladora per tal
de tipificar i regular de les autoritzacions i el procediment pel seu atorgament en
l’àmbit territorial de Sarrià de Ter.

Amb  l’ànim  de  millora  de  la  qualitat  estètica  del  municipi  i  de  les  seves  vies
públiques que en part el representen, s’han d’establir criteris per tal d’aconseguir
un entorn més agradable i de qualitat per als habitants i visitants del mateix.

NECESSITAT:

Cal la redacció i aprovació d’una ordenança municipal reguladora d’autoritzacions
d’ocupació de via pública de terrasses d’establiments de restauració i expositors
exteriors de botigues comercials del terme municipal de Sarrià de Ter. ...»



2.- Fonaments de dret

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
- Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions

administratives,  tècniques  i  econòmiques  de  l’autoconsum  d’energia
elèctrica.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

A C O R D S

Primer.- Aprovar l’ordenança municipal reguladora d’autoritzacions d’ocupació de
la via pública de terrasses d’establiments de restauració i expositors exteriors de
botigues  comercials  al  terme municipal  de  Sarrià  de  Ter  que  està  adjuntada  a
l’expedient.

Segon.- - En compliment d’allò que estableix l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es
sotmet  l’avantprojecte  de  l’ordenança  municipal  reguladora  d’autoritzacions
d’ocupació de la via pública de terrasses d’establiments de restauració i expositors
exteriors de botigues comercials al terme municipal de Sarrià de Ter, a una consulta
pública, a través del tauler telemàtic de l'Ajuntament. 

Tercer.- Una vegada efectuat el tràmit de consulta pública, sotmetre a informació
pública  el  present  acord  de  l’aprovació  de  l’ordenança  municipal  reguladora
d’autoritzacions  d’ocupació  de  la  via  pública  de  terrasses  d’establiments  de
restauració  i  expositors  exteriors  de  botigues  comercials  al  terme municipal  de
Sarrià de Ter el durant un termini de trenta (30) dies, mitjançant l’exposició pública
al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Quart.- Publicar  el  text  íntegre  de  l’ordenança  municipal  reguladora
d’autoritzacions  d’ocupació  de  la  via  pública  de  terrasses  d’establiments  de
restauració  i  expositors  exteriors  de  botigues  comercials  al  terme municipal  de
Sarrià de Ter al Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada s’hagi produït
la seva aprovació definitiva, i inserir-ne una referència als taulers municipals. 

Cinquè.- Comunicar el present acord als departaments i àrees de l’Ajuntament que
correspongui pels efectes que siguin oportuns.



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,  Montserrat  Soria  Ribera,  Narcís
Fajula Aulet, Narcís Farroni Ruiz)

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

5.0.- Aprovar el plec de condicions a tenir en compte per a la instal·lació
de plaques fotovoltaiques i/o solars tèrmiques a les cobertes dels edificis
dels centres educatius que son propietat municipal.

Aprovació del plec de condicions a tenir en compte per a la instal·lació de
plaques fotovoltaiques i/o solars tèrmiques a les cobertes dels edificis dels
centres educatius que son propietat municipal.

ANTECEDENTS DE FET

En data 14 de febrer de 2020 aquesta Corporació va sol·licitar a la Diputació de
Girona la subvenció Del Pla a l’Acció L5 relativa a d'instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques a l’Escola Montserrat concretament a l’edifici d’educació infantil.

En data 29 de setembre de 2021 va tenir entrada el plec de condicions a tenir en
compte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i/o solars tèrmiques a les
cobertes dels edificis dels centres educatius que son propietat municipal per a la
seva  aprovació  al  Ple  municipal,  atès  que  es  tracta  d’un  requisit  previ  a
l’autorització del departament d’educació de la Generalitat.

2.- Fonaments de dret

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
- Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions

administratives,  tècniques  i  econòmiques  de  l’autoconsum  d’energia
elèctrica.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

A C O R D S

Primer.- Aprovar  el plec de condicions a tenir en compte per a la instal·lació de
plaques fotovoltaiques i/o solars tèrmiques a les cobertes dels edificis dels centres
educatius que son propietat municipal següents: 



“

PLEC DE CONDICIONS A TENIR EN COMPTE PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES  I/O  SOLARS  TÈRMIQUES  A  LES  COBERTES
DELS  EDIFICIS  DELS CENTRES     EDUCATIUS     QUE     SON     PROPIETAT  
MUNICIPAL

Atès que la nova instal·lació representa una limitació a la lliure disponibilitat de
l’edifici,  per  tal d’obtenir  la  preceptiva  autorització  dels  Serveis  Territorials  del
Departament d’Educació cal garantir que la instal·lació no sigui un obstacle per a
la realització de futures obres d’ampliació, reforma, reparació o manteniment del
centre.

A tal efecte cal distingir dues situacions bàsiques segons qui sigui el titular de la
instal·lació.

A . En el cas que el titular de l’execució i l’explotació
de la instal·lació sigui el propi Ajuntament.

1. L’Ajuntament s’ha de comprometre, per escrit, que anirà a càrrec seu
la retirada total o parcial de la instal·lació en el cas que fos necessari
per  a  la  realització  d’obres  d’  ampliació, reforma o reparació de
l’edifici.

2. Aquesta instal·lació no pot crear cap tipus de servitud.

3. Després  de  les  obres  d’ampliació,  reforma o reparació,  es  podran
tornar  a  instal·lar  les plaques,  sens  perjudici  d’allò  que  especifica
l’apartat  1,  al  mateix  lloc  on  eren  inicialment  o bé en la  nova
ampliació, si aquesta ho permet.

4. En  el  cas  que  una  obra  d’ampliació provoqui  que  les  plaques
col·locades al centre quedin a l’ombra, de forma total  o parcial,  el
Departament  d’Educació  no  estarà  obligat  a  modificar  el seu
emplaçament ni a realitzar cap tipus d’actuació al respecte.

5. S’ha de presentar un projecte executiu de la instal·lació, signat per
tècnic  competent, que inclogui  la  comprovació  de  l’efecte  de  les
noves  càrregues  sobre  l’estructura  existent.  S’ha d’incorporar,
també, els càlculs i les mesures de seguretat de la instal·lació enfront
al vent, per tal d’evitar que les plaques puguin caure sobre els patis,
etc.

6. S’ha de preveure, tant en fase de projecte com en fase d’execució de
la instal·lació, i pel seu manteniment, les mesures de seguretat i salut
laboral d’acord amb la normativa vigent.

7. Les  plaques  s’emplaçaran  d’acord  amb  la  normativa  urbanística
municipal i respectant al màxim la imatge arquitectònica de l’edifici.



8. L’execució de les obres l’haurà d’assumir un tècnic/a competent, sota
la seva responsabilitat, sense que el Departament d’Educació tingui
cap responsabilitat en el control i vigilància de la seva execució i
funcionament posterior.

9. Cal garantir l’estat de conservació i estanqueïtat de la coberta.

10. El  disseny  de  la  instal·lació  no  pot  dificultar  les  tasques  de
manteniment  de  la  coberta, neteja de desguassos, canalons,
sobreeixidors, etc., ni afectar les línies de vida instal·lades.

11. Totes les modificacions que es realitzin en la instal·lació elèctrica de
baixa tensió s’han de legalitzar, tant en el moment de la instal·lació
inicial com en la seva retirada.

12. Una vegada  finalitzada la instal·lació, s’ha d’aportar l’ Acta
d’Inspecció emesa per una entitat col·laboradora de l’administració.

13. Cal especificar com es compaginen les actuacions d’instal·lació i
manteniment amb l’activitat normal del centre.

14. Es garantirà el compliment de la normativa específica de seguretat
industrial que sigui d’aplicació referent a l’autorització administrativa
de  les  instal·lacions.  Les  instal·lacions fotovoltaiques han de ser
legalitzades tant en la seva instal·lació primera com en el
desmantellament quan finalitzi el seu aprofitament.

15. El Departament d’Educació no tindrà cap responsabilitat derivada de
furts, robatoris, actes vandàlics o altres danys sobre les instal·lacions
fotovoltaiques.

16. El titular de la instal·lació haurà de tenir subscrita una pòlissa de
responsabilitat civil suficient.

El titular acreditarà la subscripció d’aquesta assegurança i la seva renovació
anual mitjançant  comunicació  escrita  al  Departament  d’Educació  en
cadascuna de les anualitats, en la que s’adjuntarà còpia de les pòlisses i del
rebut pagat. La no subscripció d’aquesta pòlissa serà causa, per si sola, de la
resolució de l’autorització.

17. Elements de mesura, visualització i didàctics que haurien de tenir les 
instal·lacions:

Totes les instal·lacions fotovoltaiques que s’instal·lin en centres educatius,
hauran de tenir les següents prescripcions i elements de monitorització per a
l’obtenció d’informació de paràmetres productius i l’ utilització pedagògica
de la instal·lació.



Elements     de     mesura     i     visualització     de     la     instal·lació:  

-Es subministrarà i instal·larà sonda de mesura de radiació solar,
comprenent connexió a equip d’adquisició de dades.

-Es subministrarà i instal·larà sonda de  mesura  de  temperatura
ambient, comprenent connexió a equips d’adquisició de dades.

-Es subministrarà i instal·larà sistema de mesura de producció
elèctrica, comprenent connexió a equip d’adquisició de dades.

-Es subministrarà i instal·larà equip d’adquisició de dades amb els
paràmetres següents:

 Data (dia, mes i any) de captura de les dades.
 Hora solar (hora i minut) de captura de les dades.
 Producció d’energia elèctrica acumulada (expressada en kWh)
 Potència elèctrica instantània, en W.
 Temperatura ambient (instantània), en ºC
 Temperatura dels mòduls (instantània), en ºC
 Irradiació solar instantània, en W/m2
 Estalvi acumulat de CO2 en Tn
 Estalvi acumulat de CO2

-Es subministrarà i instal·larà panell al vestíbul d’entrada a l’edifici
principal que mostri les dades següents:

 Producció d’energia elèctrica acumulada, en kWh.
 Potència elèctrica instantània, en W
 Estalvi acumulat de CO2 en Tn.

-Es subministrarà sistema de comunicació de dades
per a la seva incorporació al web del centre on s’instal·li el sistema

fotovoltaic.

Material     didàctic:  
Es subministrarà i instal·larà fotografia de la instal·lació al vestíbul
d’entrada a l’edifici principal amb unes mides mínimes de 600x400
mm.
Es proveirà documentació gràfica i escrita sobre la instal·lació per
a l’equip docent del centre per a poder ser emprada com a material
didàctic.

18. Per tal de tenir coneixement documental de l’actuació, 
l’Ajuntament enviarà als Serveis Territorials del Departament 
d’Educació a Girona la següent documentació:
Còpia del projecte.
Còpia de la legalització i Acta d’Inspecció per part d’una entitat
col·laboradora de l’administració.

19. Es permetrà la consulta de les dades i la documentació relatives a la 
instal·lació als tècnics de la secció d’obres del Departament 
d’Educació

“



Segon.- Notificar  al  departament  d’educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya
l’aprovació d’aquest plec de condicions a tenir en compte per a la instal·lació de
plaques fotovoltaiques i/o solars tèrmiques a les cobertes dels edificis dels centres
educatius  que  son  propietat  municipal  per  procedir  amb  la  tramitació  de
l’expedient.

Tercer.- Comunicar el present acord als departaments i àrees de l’Ajuntament que
correspongui pels efectes que siguin oportuns.

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,  Montserrat  Soria  Ribera,  Narcís
Fajula Aulet, Narcís Farroni Ruiz)

Aprovat per UNANIMITAT 
Que representa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació

6.0.-  Aprovar  sobre  la  aprovació  del  l’annex  al  conveni  marc  entre
l’ajuntament de Sarrià de Ter i el Consell Comarcal del Gironès, per a la
prestació  del  servei  de  recollida  selectiva  i  valorització  dels  residus
municipals mitjançant  la recollida porta a porta, a través del qual es duu
a terme l’encàrrec de tractament de dades personals.

ANNEX CONVENI PORTA A PORTA TRACTAMENT DADES PERSONALS

Que en el Ple de la Corporació de data 2 de desembre 2020 es va aprovar l’annex
de  conveni  marc  de  delegació  entre  l’ajuntament  de  Sarrià  de  Ter  i  el  Consell
Comarcal  del  gironès,  per  a  la  prestació  del  servei  de  recollida  selectiva  i
valorització dels residus municipals mitjançant recollida porta a porta. 

En data 9 de setembre de 2021 amb registre d’entrada E2021006542 va entrar del
l’annex al conveni marc entre l’ajuntament de Sarrià de Ter i el Consell Comarcal
del Gironès, per a la prestació del servei de recollida selectiva i valorització dels
residus municipals mitjançant la recollida porta a porta, a través del qual es duu a
terme l’encàrrec de tractament de dades personals. 

El marc legislatiu d’un conveni està fonamentat en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

En la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en concret els
art. 47 a 53; la Llei catalana 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment
de les administracions públiques de Catalunya, en concret els articles 108 a 112; el
Reglament d'Obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13



de juny i, en darrer lloc, per la legislació de transparència, Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

La prestació dels serveis es farà en base de la legislació de la Unió Europea, el
reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018. .

Aprovació

 
Vista i estudiada la documentació inclosa en els expedients núm.: X2019000444,
X2020001893 i X2021002686, es proposa el ple del següent: 

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l’annex al conveni marc entre l’ajuntament de Sarrià de Ter i el
Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida selectiva i
valorització dels residus municipals mitjançant la recollida porta a porta, a través
del qual es duu a terme l’encàrrec de tractament de dades personals: 

“... El tractament de dades personals al Consell Comarcal del Gironès, l’empresa
guanyadora del concurs convocat a l’efecte URBASER SA, i les altres dues empreses
contractades per la prestació parcial de serveis SPORA CONSULTORIA AMBIENTAL i
ID-WASTE SL. 

Aquest tractament es fa en base a la delegació de competències de l’Ajuntament
per a la prestació del servei de recollida porta a porta i la gestió de residus. 

Seran  objecte  de  tractament  dades  identificatives,  econòmiques,  financeres  i
comercials de les persones obligades a abonar la taxa de recollida de residus. 

El  tractament  comportarà  les  actuacions  següents:  obtenció,  estructuració,
utilització,  conservació,  registre,  i  transmissió  de  les  dades.  El  tractament
s’efectuarà en equips i sistemes propis del Consell, o bé contractats per aquest, o
bé propis de contractistes a qui el Consell encarregui treballs. 

El Consell ha d’informar a l’Ajuntament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas
en el termini màxim de 48 hores, de les violacions de seguretat que afectin les
dades personals objecte del tractament.

 
L’atenció  a  l’exercici  dels  seus  drets  per  part  de  les  persones  afectades
correspondrà exclusivament a l'Ajuntament. 

En qualsevol cas, en finalitzar la prestació del servei, els contractistes i el Consell
deixaran de tractar les dades. . ...” 

SEGON.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Gironès. 



TERCER.-  Comunicar el present acord als departaments i  àrees de l’Ajuntament
que correspongui pels efectes que siguin oportuns. 

QUART.- Informació pública. D’acord amb allò que determina la legislació que li és
d’aplicació, a la qual està sotmesa l’activitat administrativa en forma de conveni, la
transparència  en  l'àmbit  dels  convenis  de  col·laboració  és  aplicable  a  tots  els
convenis subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques. 

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,  Montserrat  Soria  Ribera,  Narcís
Fajula Aulet, Narcís Farroni Ruiz)

Aprovat per UNANIMITAT 
Que representa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació

7.0.- Aprovar la compatibilitat de l’Isidre Llucià Sabarich pel curs 2021-
2022 per a poder realitzar una segona activitat compatible amb el seu lloc
de treball com a empleat públic.

Compatibilitat Isidre Llucià Sabarich pel curs 2021-2022

El Sr.  Isidre Llucià Sabarich  com a secretari  interventor amb habilitació nacional
d’aquest Ajuntament de Sarrià de Ter, ha sol·licitat autorització per a poder realitzar
una segona activitat compatible amb el seu lloc de treball com a empleat públic al
Le CNFPT | Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
 
Els  empleats  públics  estan  subjectes  al  règim  d'incompatibilitats  regulat  per  la
legislació  catalana  i  estatal.  En  conseqüència,  qualsevol  empleat  que  vulgui
desenvolupar un càrrec, activitat o segon lloc de treball en el sector públic o privat
al marge de les tasques que té encomanades en aquest ens local, ha de presentar,
de manera prèvia, una sol·licitud de compatibilitat  a fi  d'obtenir  la corresponent
autorització.

Aquesta autorització serà concedida, si s'escau, sempre i quan l'activitat declarada
s'inclogui en les limitacions que estableixen la llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la llei
del Parlament de Catalunya 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En tot  cas,  en compliment de les previsions de les Lleis  de transparència  i  bon
govern  estatal  19/2013  (art.  8.1.g)  i  catalana  19/2014 (9.1.m),  i  als  efectes  de
l'article 8 de la Llei  orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals  i  garantia  dels  drets  digitals,  es  pot  procedir  a  autoritzar  el
desenvolupament d'una segona activitat compatible amb el seu lloc de treball com
a empleat públic.



D’acord  amb aquests  antecedents  i  fonaments  es  proposa  el  ple  corresponent,
l’adopció dels següents:  

ACORDS 

Primer.- A l’empara de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, així com la Llei del Parlament de Catalunya
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, s’autoritza el desenvolupament d'una segona activitat que és compatible
amb el seu lloc de treball com a empleat públic al Sr. Isidre Llucià Sabarich.

Segon.- Procedir d’acord amb la normativa citada en allò que fa referència a la
publicitat i transparència.

Tercer.- Notificar-ho  a  la  interessada  d’acord  amb  les  prescripcions  legalment
establertes en la legislació d’aplicació.

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,  Montserrat  Soria  Ribera,  Narcís
Fajula Aulet, Narcís Farroni Ruiz)

Aprovat per UNANIMITAT 
Que representa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació

8.0.- Aprovar la compatibilitat d’en Jose Antonio Lopez Cazorla pel curs
2021-2022 per a poder realitzar una segona activitat compatible amb el
seu lloc de treball com a empleat públic.

Compatibilitat Jose Antonio López Cazorla pel curs 2021-2022

 Atès que va tenir entrada en que aquesta Corporació instància amb número de
registre  d’entrada  E2021006635  per  part  del  treballador  públic  d’aquest
Ajuntament de Sarrià de Ter el Sr. Jose Antonio López Cazorla, a l’empara de la
legislació vigent en la matèria, ha sol·licitat autorització per a poder realitzar una
segona  activitat  compatible  amb el  seu  lloc  de  treball  com a  empleat  públic  a
diferents centres, entitats i acadèmies com a docent tècnic professional de defensa
personal oficial acreditat pel ministeri de l’interior (formador policial,  militar i  de
defensa personal). Les formacions que realitza, com a instructor de l’estat, en cap
moment son durant el seu horari laboral. 

Els  empleats  públics  estan  subjectes  al  règim  d'incompatibilitats  regulat  per  la
legislació  catalana  i  estatal.  En  conseqüència,  qualsevol  empleat  que  vulgui



desenvolupar un càrrec, activitat o segon lloc de treball en el sector públic o privat
al marge de les tasques que té encomanades en aquest ens local, ha de presentar,
de manera prèvia, una sol·licitud de compatibilitat  a fi  d'obtenir  la corresponent
autorització. 

Aquesta autorització serà concedida, si s'escau, sempre i quan l'activitat declarada
s'inclogui en les limitacions que estableixen la llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la llei
del Parlament de Catalunya 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

En tot  cas,  en compliment de les previsions de les Lleis  de transparència  i  bon
govern  estatal  19/2013  (art.  8.1.g)  i  catalana  19/2014 (9.1.m),  i  als  efectes  de
l'article 8 de la Llei  orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals  i  garantia  dels  drets  digitals,  es  pot  procedir  a  autoritzar  el
desenvolupament d'una segona activitat compatible amb el seu lloc de treball com
a empleat públic. 

D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa la comissió informativa
corresponent, l’adopció dels següents: 

Primer.- A l’empara de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, així com la Llei del Parlament de Catalunya
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, s’autoritza el desenvolupament d'una segona activitat que és compatible
amb el seu lloc de treball com a empleat públic al Sr. Jose Antonio López Cazorla. 

Segon.- Procedir d’acord amb la normativa citada en allò que fa referència a la
publicitat i transparència. 
Tercer.-  Notificar-ho  a  la  interessada  d’acord  amb  les  prescripcions  legalment
establertes en la legislació d’aplicació.

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,  Montserrat  Soria  Ribera,  Narcís
Fajula Aulet, Narcís Farroni Ruiz).

 Aprovat per UNANIMITAT 
Que representa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació

9.0.- Assumptes urgents.

10.0.- Torn obert de paraules.



Totes les intervencions que es produeixin en el decurs del present Plenari estaran  recollides la
vídeo-Acta autoritzada de la sessió.

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

Document signat i datat electrònicament.


	PLEC DE CONDICIONS A TENIR EN COMPTE PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I/O SOLARS TÈRMIQUES A LES COBERTES DELS EDIFICIS DELS CENTRES EDUCATIUS QUE SON PROPIETAT MUNICIPAL
	A . En el cas que el titular de l’execució i l’explotació de la instal·lació sigui el propi Ajuntament.

