
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 21 DE DESEMBRE
DE 2021

Identificació de la sessió: 
Núm.  PLE2021000018 
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 21 de desembre de 2021
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:34 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
Montserrat  Soria  Ribera,  Regidor/A
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

Han excusat la seva absència:

La  Sra.  Encarnación  Jiménez  Yeste,  1r  Tinent  Alcalde

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.- Aprovar el debat sobre les afectacions mediambientals al municipi i
l’àrea urbana.



















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

Primer.- Aprovar les afectacions medi ambientals del municipi de l’àrea urbana. 

Segon .- Comunicar el present acord a tots els grups polítics de la corporació.

Aprovat  per  12  vots  a  favor  (Desiree  Arasa  Jimenez,  Edgar  Castellanos  Blasi,  ,
Enrique  Porcar  Valiño,  Estela  Lopez  Gonzalez,  Irene  Iglesias  Masferrer,  Joaquim
Rodriguez  Vidal,  Jordi  Estefanell  Medina,  Josep Maria  Santiago  Gonzalez,  Monica
Aymerich Martinez, Montserrat Soria Ribera, Narcis Fajula Aulet, Narcis Farroni Ruiz)

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

2.0.-  Aprovar  el  pla  de  serveis  d’assistència  i  cooperació  tècnica  en
matèria  d’arquitectura  i  enginyeria  als  municipis  de  la  comarca  del
Gironès.

Atès  que  l’art.  153  del  decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, estableix que els ens locals



tenen  plena  potestat  per  crear,  modificar  i  suprimir  els  serveis  de  la  seva
competència, d’acord amb la legislació vigent;

Vist que els art.  25 i 28  del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya atribueixen
als consells comarcals  la competència en matèria d’assistència  i  cooperació als
municipis;

Vist  que  el  Pla  de  serveis  d’assistència  i  cooperació  tècnica  en  matèria
d’arquitectura i enginyeria als municipis de la comarca del Gironès determina els
serveis que s’ofereixen, els ajuntaments  beneficiaris, la forma de realització del
servei, el procediment de sol·licitud i la concessió d’aquest servei;

Atès que és d’interès d’aquest ajuntament adherir-se al Pla de serveis d’assistència
i  cooperació  tècnica  en  matèria  d’arquitectura  i  enginyeria  als  municipis  de  la
comarca del Gironès;

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

Primer.- Aprovar  l'adhesió  de  l’Ajuntament  de  Sarrià  de  Ter  al  Pla  de  serveis
d’assistència  i  cooperació  tècnica  en  matèria  d’arquitectura  i  enginyeria  als
municipis de la comarca del Gironès.

Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.

Tercer.-Facultar l’alcaldia-presidència de l’Ajuntament de de Sarrià de Ter per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.

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

Aprovat  per  12  vots  a  favor  (Desiree  Arasa  Jiménez,  Edgar  Castellanos  Blasi,  ,
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

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

Document signat i datat electrònicament.


