
PLE EXTRAORDINARI 
Del 16 de desembre de 2019

A les 8 del vespre del dilluns 16 de desembre de 2019, es  constitueixen en sessió
extraordinària  el ple de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, a la  Sala d’actes de  la Casa de
la Vila, prèviament convocats per avui a la mateixa hora i presidits per:

L’alcalde-President, Narcís Fajula i Aulet, del grup municipal d’ERC-AM de
Sarrià de Ter. els regidors/es següents:

Encarnacion Jiménez i Yeste ERC-AM
Jordi Estefanell i Medina ERC-AM
Desiree Arasa i Jiménez ERC-AM
Josep M Santiago i González ERC-AM
Raquel Sala Rodríguez ERC-AM
Edgar Castellanos Blasi PAS-AM
Mònica Aymerich Martínez PAS-AM
Irene Iglesias Masferrer PAS-AM
Joaquim Rodríguez Vidal PSC-CDP
Estela López Gonzalez PSC-CDP
Narcís Farroni i Ruiz JxS

El Grup Municipal de Cs-PDC, no té regidor/a per la renúncia de l’anterior Regidora M.
Paz Garcia Moreno i perquè el nou Regidor/a encara no ha pres possessió.

Oberta la sessió i declarada pública, una vegada comprovada l’existència de quòrum
d’assistència necessari es procedeix a tractar els punts de l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1. Debat  i  propostes  sobre  la  preservació  de  la  qualitat  mediambiental  del  sector
industrial de Sarrià de Ter.
1) Aplicar,  de  manera  immediata,  la  infracció  administrativa  per  infracció  de

l’Ordenança d’olors de Sarrià de Ter, com a sanció greu.
2) Fer els mesuraments dels sorolls provinents de l’activitat de l’empresa, a partir

del 15 de febrer, per veure el grau de compliment de l’Ordenança municipal de
sorolls.  

3) A  partir  del  Pla  de  gestió  d’olors  certificat  per  l’empresa,  realitzar  els
mesuraments d’olors durant el mes de maig, juliol i octubre per veure’n el grau
de compliment,  amb la sanció corresponent i  el  precinte dels principals focus
emissors si hi ha incompliments.

4) Crear una taxa per  traslladar  el  cost  de les inspeccions de mesura d’olors al
titular del corresponent emissor d’olor objecte de la inspecció, d’acord amb la
Llei 51/2002, de 27 de desembre, reguladora d’hisendes locals.

5) Demanar al Parlament de Catalunya, en el proper debat davant la Comissió de
Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,  segons  Proposta  de  resolució  presentada  el  8
d’octubre de 2019 a la Mesa del Parlament, en suport a l’ajuntament de Sarrià de
Ter i les afectacions mediambientals de l’empresa paperera de Sarrià SL, que la
Generalitat faci el seguiment del Pla de gestió d’olors presentat per l’empresa pel
compliment de l’Ordenança d’olors, amb coordinació amb l’ajuntament.

6) Formalitzar  un  conveni  entre  l’Agència  de  Salut  Pública  de  Catalunya  i
l’ajuntament, d’acord amb l’article 53 de la Llei 18/2009 de Salut Pública, per
efectuar l’anàlisi dels principals problemes que poden provocar les immissions



Ple ordinari de 27 de novembre de 2019    

derivades de l’activitat de la paperera, de manera especial els COV (components
orgànics volàtils).

7) Lliurar al Departament de Territori de Territori i Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya a Girona el dimecres 19 de febrer de 2020, a les 13h, les denúncies
voluntàries  veïnals  i  els  requeriments  efectuats  per  l’autoritat  municipal,
acompanyats pels veïns i veïnes, la Plataforma Prou, els regidors i regidores del
municipi  i  dels municipis de Sant Julià i  de Girona que ho desitgin,  entitats i
associacions.

8) Demanar a l’empresa una visita guiada oberta a la població (maig-juny) i una
campanya explicativa a la població, per conèixer el Pla i l’abast de les Millors
Tècniques Disponibles que s’estan aplicant (d’acord amb la directiva europea),
per solucionar definitivament els problemes.

9) Adquirir  i  posar  en  funcionament  els  dispositius  de  la  Xarxa  de  Vigilància
mediambiental  municipal  (amb  dades  dels  principals  components  d’impactes
mediambientals  –particulat,  òxids  i  sorolls),  mitjançant  un  conveni  amb
l’ajuntament de Girona.

10) Reclamar la taula de participació dels municipis afectats, segons aprovació del
Ple del Consell comarcal del Gironès del mes de setembre 2019, per establir els
mecanismes de seguiment mediambientals.

Totes les intervencions que es produeixin en el decurs del present Plenari, es troben
contingudes a la Vídeo-Acta autoritzada de la sessió.

1.-
DEBAT I PROPOSTES SOBRE LA PRESERVACIÓ DE LA QUALITAT MEDIAMBIEN-
TAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE SARRIÀ DE TER.

Presenta el redactat de la proposta l’Alcalde Narcís Fajula. En aquest primer torn es
sotmeten a debat i votació els apartats : 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, i 10 i en el que intervenen
els regidors/es: 

 Narcís Farroni i Ruiz de JxS
 Joaquim Rodríguez Vidal del PSC-AM
 Estela López Gonzalez del PSC-AM
 Edgar Castellanos Blasi del PAS

El resultat de la votació és: UNANIMITAT de vots favor, la qual cosa representa que la proposta d’acord ha
estat aprovada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

Tot seguit es sotmet a debat i votació l’apartat 3 de la proposta. En aquest segon torn
intervenen els regidors/es: 

 Narcís Farroni i Ruiz de JxS
 Joaquim Rodríguez Vidal del PSC-AM
 Mònica Aymerich Martínez del PAS
 Tanca aquest debat l’Alcalde Narcís Fajula i Aulet

Es  sotmet  la  proposta  corresponent  a  l’apartat  3  a  la  votació  dels  membres  del
Consistori:

PROCÉS DE VOTACIÓ

Narcís Fajula i Aulet ERC-AM A FAVOR EN CONTRA
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Encarnacion Jiménez i Yeste ERC-AM A FAVOR EN CONTRA

Jordi Estefanell i Medina ERC-AM A FAVOR EN CONTRA

Desiree Arasa i Jiménez ERC-AM A FAVOR EN CONTRA

Josep M Santiago i González ERC-AM A FAVOR EN CONTRA

Raquel Sala Rodríguez ERC-AM A FAVOR EN CONTRA

Edgar Castellanos Blasi PAS-AM A FAVOR

Mònica Aymerich Martínez PAS-AM A FAVOR

Irene Iglesias Masferrer PAS-AM A FAVOR

Joaquim Rodríguez Vidal PSC-CDP A FAVOR

Estela López Gonzalez PSC-CDP A FAVOR

Narcís Farroni i Ruiz JxS A FAVOR

6 a favor 6 en contra

El resultat de la votació és: 6 vots a favor + el vot de qualitat de l’Alcalde i 6 en contra, la qual cosa
representa que la proposta d’acord ha estat rebutjada amb el vot de qualitat de l’Alcalde.

Finalment es sotmet a debat i votació l’apartat 7 de la proposta. En aquest darrer torn
intervenen els regidors/es: 

 Narcís Farroni i Ruiz de JxS
 Joaquim Rodríguez Vidal del PSC-AM
 Irene Iglesias Masferrer del PAS
 Tanca aquest debat l’Alcalde Narcís Fajula i Aulet

Es  sotmet  la  proposta  corresponent  a  l’apartat  7  a  la  votació  dels  membres  del
Consistori:

PROCÉS DE VOTACIÓ

Narcís Fajula i Aulet ERC-AM A FAVOR ABSTENCIÓ

Encarnacion Jiménez i Yeste ERC-AM A FAVOR ABSTENCIÓ

Jordi Estefanell i Medina ERC-AM A FAVOR ABSTENCIÓ

Desiree Arasa i Jiménez ERC-AM A FAVOR ABSTENCIÓ

Josep M Santiago i González ERC-AM A FAVOR ABSTENCIÓ

Raquel Sala Rodríguez ERC-AM A FAVOR ABSTENCIÓ

Edgar Castellanos Blasi PAS-AM A FAVOR

Mònica Aymerich Martínez PAS-AM A FAVOR

Irene Iglesias Masferrer PAS-AM A FAVOR

Joaquim Rodríguez Vidal PSC-CDP A FAVOR

Estela López Gonzalez PSC-CDP A FAVOR

Narcís Farroni i Ruiz JxS A FAVOR

6 a favor 6 abstenció

El resultat de la votació és: 6 vots a favor i 6 abstencions, la qual cosa representa que la proposta
d’acord ha estat aprovada per majoria simple del nombre legal de membres del Consistori..

Les intervencions d’aquest Ple es troben contingudes a la Vídeo-Acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió a 1/4 i mig de 10 de
la nit. En dono fe.
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