
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 15 DE JULIOL DE 2021

Identificació de la sessió: 
Núm.  PLE2021000011 
Caràcter:  
Data: 15 de juliol de 2021
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:11 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
Raquel  Sala  Rodriguez,  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

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.-  Aprovar  la  modificació  de  l’ordenança  de  tinença  d’animals  de
companyia per incorporar un capítol sobre gossos perillosos.

1.- Antecedents de fet



Atès que el règim sancionador de l’ordenança reguladora de tinença d’animals de
companyia  no  s’ajusta  a  la  normativa  sectorial  i  tampoc  contempla  un  règim
sancionador per la matèria de gossos potencialment perillosos.

Vist l’informe jurídic favorable de la tècnica d’administració general que motiva la
necessitat de modificar l’ordenança i adaptar-la a la normativa sectorial i d’afegir
un nou capítol que reguli els gossos potencialment perillosos.  

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.
- Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre la regulació de certàmens i

altres concentracions d’animals vius a Catalunya.
- Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació

i el registre general d’animals de companyia.
- Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de

manteniment dels animals de companyia.
- Llei  10/1999,  de 30 de juliol,  sobre la tinença de gossos considerats

potencialment perillosos.
- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença

d’animals potencialment perillosos.
- Decret  254/2000,  de 24 de juliol,  pel  qual  s’estableixen els  mètodes

d’eutanàsia per als animals de companyia. 
- Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei

50/1999 i la seva modificació en el RD 1570/2007 de 30 de novembre.
- Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos

considerats potencialment perillosos.
- Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. 
- Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de

la llei de protecció dels animals.

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

A C O R D S

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de tinença
d’animals de companyia de Sarrià de Ter:

MODIFICAR el Capítol I dins del Títol V que regula el règim sancionador:

“CAPÍTOL I Classificació i tipificació dels animals de companyia



Article 47 
Classificació 

1  Les  infraccions  de  les  disposicions  d’aquest  capítol  relatiu  als  animals  de
companyia es classifiquen en lleus, greus o molt greus.

Article 48
Són infraccions lleus:

a)  Tenir  en  possessió  un  gos,  un  gat,  una  fura  o  altres  animals  que  s’han  de
registrar obligatòriament no inscrits en el Registre general d’animals de companyia.
b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s’han de vacunar o
tractar obligatòriament, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones
incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
d) Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
e) Transportar animals incomplint els requisits establerts per l’article 8.
f) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s’hagin
d’identificar  d’acord  amb  el  reglament,  o  incomplir  els  requisits  establerts  per
aquesta Llei i la normativa que la desplega en relació amb aquesta identificació.
g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat
corresponent al curs de cuidador o cuidadora d’animals, reconegut oficialment.
h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals sense
l’autorització administrativa prèvia.
i)  Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control  de poblacions
d’animals vertebrats, amb l’excepció prevista en l’article 9.2.
j)  No  tenir  en  lloc  visible  l’acreditació  de  la  inscripció  en  el  Registre  de  nuclis
zoològics.
k) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i
per  a  les  institucions,  els  tallers  i  les  persones  que  practiquen  activitats  de
taxidèrmia.
l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.
m) Tenir espècies incloses en l’annex amb la categoria D, i també parts, ous, cries o
productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o
autoritzats.
n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de
fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
o) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclamació.
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu
benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
q) No evitar la fugida d’animals.
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o
del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
t) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si
això no els causa perjudicis greus.
u) Vendre o fer donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions
assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic.



v) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de
companyia.
x)  Qualsevol  altra  infracció  de  les  disposicions  d’aquesta  Llei  (Decret  Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals) o de la normativa que la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o
molt greu.

Article 49
Són infraccions greus:

a)  Mantenir  els  animals  sense  l’alimentació  necessària  o  en  instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si
els comporta risc greu per a la salut.
b) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no
tenir-lo diligenciat per l’Administració competent.
c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tracta-ments
obligatoris.
d)  Incomplir,  els  nuclis  zoològics,  qualsevol  de  les  condicions  i  els  requisits
establerts en el títol IV.
e) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, ires i qualsevol altre certamen
autoritzat.
f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d’animals, si no han estat
inscrits en el Registre de nuclis zoològics.
g)  Anul·lar  el  sistema  d’identificació  dels  animals  sense  prescripció  ni  control
veterinaris.
h)  No  mantenir  en  captivitat  o  en  les  condicions  que  per  via  reglamentària
s’estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges
pertanyents  a  espècies  de  comerç  permès  que  per  les  seves  característiques
puguin causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.
i) Fer tir al colom.
j)  Incomplir  l’obligació  de  vendre  animals  en les  condicions  a  què  fa  referència
l’article 24.1.c).
k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
l) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències greus
per a la salut.
m) Fer matances públiques d’animals.
n) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables.
o) Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles.
p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o
del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l’exhibició  pública  d’animals,  i  també  de  parts,  d’ous  o  de  cries  d’exemplars
d’espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i
convenis internacionals vigents a l’Estat espanyol.
r)  Practicar la caça, la captura en viu,  la venda,  la tinença, el tràfic,  el comerç,
l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex



amb la categoria C, i també de parts, d’ous, de cries o de productes obtinguts a
partir d’aquests exemplars.
r bis) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l’exhibició pública i la taxi-
dèrmica  d’exemplars  de  les  espècies  incloses  en l’annex  amb la  categoria  D,  i
també  de  parts,  d’ous,  de  cries  o  de  productes  obtinguts  a  partir  d’aquests
exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
s) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
t)  Oposar  resistència  a  la  funció  inspectora  o  posar  entrebancs  a  la  inspecció
d’instal·lacions que allotgin animals.
u) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.
v) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc
per a l’animal.
w) Caçar en espais declarats reserves naturals  de fauna salvatge on la caça és
prohibida  i  en  refugis  de  fauna  salvatge,  llevat  dels  casos  autoritzats  pel
departament competent en matèria de medi ambient.
x) Incomplir les obligacions establertes per l’article 22.4 de procurar el benes tar
dels  animals  emprats  en  curses  una  vegada  finalitzada  la  seva  participació  en
aquestes curses.
y) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre animals que
no estan identificats i registrats en el Registre d’animals de competició.
y bis) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especificats
en l’annex 3 del Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les
espècies de caça i pesca i s’estableixen les normes per a la seva protecció, o bé en
la norma que el substitueixi, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
z) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
z  bis)  Incomplir  l’obligatorietat  d’esterilitzar  els  animals  de  companyia  en  els
supòsits determinats legalment.

Article 50
Són infraccions molt greus:

a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt
greus per a la salut.
b) Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos esmentats per l’article 11.2.
c) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin com-portar
danys greus.
d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l’ús d’armes de foc sense
l’autorització  corresponent  del  departament  competent  en  matèria  de  medi
ambient.
e)  No  evitar  la  fugida  d’animals  d’espècies  de  fauna  salvatge  no  autòctona,
d’animals de companyia exòtics o d’híbrids de manera que pugui comportar una
alteració ecològica greu.
f)  Esterilitzar  animals,  practicar  mutilacions  a  animals  i  sacrificar  animals  sense
control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per aquesta
Llei.
g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar en
aquest tipus d’actes.



h)  Mantenir  els  animals  sense  l’alimentació  necessària  o  en  instal·lacions
inadequades des del punt de vista higiènic sanitari i de benestar, si els perjudicis als
animals són molt greus.
i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l’exhibició  pública d’animals  o  dels  ous i  les  cries  d’exemplars  d’espècies  de  la
fauna salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o en
perill d’extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l’Estat espanyol.
j)  Practicar la caça, la captura en viu,  la venda,  la tinença,  el  tràfic,  el  comerç,
l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex
amb les categories A i B, i també de parts, d’ous i de cries d’aquests exemplars.
k) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.”

MODIFICAR el Capítol II dins del Títol V que regula el règim sancionador:

“CAPÍTOL II. Sancions

Article 51
Multes, comís i tancament d’instal·lacions

1. Les infraccions comeses contra aquesta Llei són sancionades amb multes de fins
a 20.000 euros.

2.  La imposició  de  la  multa  pot  comportar  el  comís  dels  animals  objecte  de  la
infracció, sens perjudici de l’aplicació del comís preventiu que es pot determinar a
criteri de l’autoritat actuant en el moment d’estendre l’acta d’inspecció o interposar
la denúncia. La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís
dels arts de caça o captura i dels instruments amb què s’ha dut a terme, els quals
poden de ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció, llevat que
es tracti d’arts de caça o captura prohibits.

3. La comissió de les infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus
pot  comportar  el  tancament  temporal  de  les  instal·lacions,  els  locals  o  els
establiments  respectius,  amb  la  corresponent  anotació  al  Registre  de  nuclis
zoològics, i també la inhabilitació per a la tinença d’animals per un període de dos
mesos a cinc anys.

4.  L’incompliment  d’alguna  de  les  normatives  o  condicions  d’una  autorització
excepcional per a la captura o la possessió d’un animal d’una espècie de fauna
autòctona  pot  comportar  la  retirada  cautelar  in  situ  i  immediata  d’aquesta
autorització pels agents de l’autoritat.

5. Les persones que disposen d’aquestes autoritzacions excepcionals, en el cas de
ser sancionades per l’incompliment d’alguns dels termes o normatives en aquesta
matèria, han de ser inhabilitades per a l’activitat a què fa referència l’apartat 4 per
un període d’un any a cinc anys.

Article 52 



Quantia de les multes

Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros fins a 400 euros;
les greus, amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros, i les molt greus, amb una
multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros.

Article 53
Graduació de les sancions

1. En la imposició de les sancions s’han de tenir en compte, per graduar la quantia
de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b)  L’ànim de lucre il·lícit  i  la  quantia  del  benefici  obtingut  en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació.
e) El volum de negoci de l’establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.

2. Hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha transcorregut
un any des de la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb motiu d’una
infracció de la mateixa qualificació. Si s’hi aprecia la reincidència, la quantia de les
sancions  es  pot  incrementar  fins  al  doble  de  l’import  màxim  de  la  sanció
corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat
per a la infracció molt greu.

3. En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur
a terme actuacions d’educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic
en  benefici  de  la  comunitat  relacionades  amb  la  protecció  dels  animals,  o
d’advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador, llevat de les
infraccions  comeses  en  matèria  de  fauna  autòctona,  en  les  quals  sempre  s’ha
d’iniciar l’expedient sancionador corresponent. D’acord amb el que s’estableix per
reglament, el Govern pot estendre aquestes actuacions d’educació ambiental o de
prestació d’activitats de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb
la protecció dels animals a qualsevol infractor, sigui quina sigui la infracció comesa,
i, si escau, la sanció imposada, com a mesura específica complementària.”

AFEGIR un CAPÍTOL II dins del Títol V que regula el règim sancionador:

“CAPÍTOL II. Classificació i tipificació dels gossos potencialment perillosos 

Article 7
Tipificació de les infraccions



1. Als efectes d'aquesta ordenança, i en relació als gossos potencialment perillosos
les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

2. Són infraccions lleus:

a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.
b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.

3. Són infraccions greus:

a)  No complir  les  mesures  de  seguretat  establertes  per  a  les  instal·lacions  que
alberguin gossos potencialment perillosos.
b) No contractar l'assegurança de responsabilitat civil.
c) Fer activitats d'ensinistrament sense acreditació professional oficial.
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres
de cria.
e)  Portar  els  gossos  deslligats  i  sense  morrió  a  les  vies  públiques,  a  les  parts
comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.
f)  Adquirir  un  gos  potencialment  perillós  persones  menors  d'edat  o  privades
judicialment o governativament de tenir-ne.
g)  Posseir  un  gos  potencialment  perillós  sense  identificació  en  la  manera  i
mitjançant el procediment que determina la normativa d'identificació dels animals
de companyia.

4. Són infraccions molt greus:

a) Fer activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.
b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s'estableixen
legalment.

Article 8
Prescripció

1.Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt greus,
dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, comptadors des de la data de la
comissió de la infracció.
2. Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt greus,
dos anys per a les greus i un any per a les lleus, comptadors des de la data en què
la resolució sancionadora esdevé ferma.

Article 9
Tramitació

1.El procediment sancionador s'ha d'ajustar al procediment vigent.

2.  Si  s'aprecia  que  els  fets  objecte  d'un  expedient  sancionador  poden  ésser
constitutius  de  delicte  o  falta,  l'Administració  ha  de  traslladar  les  actuacions  a



l'autoritat judicial competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins
que aquesta no es pronunciï.

3.  La  sanció  de  l'autoritat  a  què  es  refereix  l'apartat  2  exclou  la  imposició  de
sancions administratives. Si la resolució judicial és absolutòria, l'Administració pot
continuar  la  tramitació  de  l'expedient  sancionador,  respectant  els  fets  que  els
tribunals hagin declarat provats.

Article 10
Sancions

1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta llei son sancionades amb
multes de 300 euros a 45.000 euros.
2.  La imposició  de la sanció  pot  comportar  el  comís dels  animals  objecte de la
infracció.

Article 11
Graduació de les sancions

1.Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 300 euros fins a 3.000
euros; les greus, amb una multa de 3.001 euros fins a 9.000 euros, i les molt greus,
amb una multa de 9.001 euros fins a 45.000 euros.

2. En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte, per a graduar la quantia
de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b)  L’ànim de lucre il·lícit  i  la  quantia  del  benefici  obtingut  en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.

Article 12
Responsabilitat i indemnitzacions

La imposició de qualsevol de les sancions establertes per aquesta Llei no exclou de
la responsabilitat civil de la persona sancionada ni la indemnització que se li pugui
exigir per danys i perjudicis.

Article 13
Òrgans competents

La  competència  per  a  imposar  les  sancions  establertes  per  la  comissió  de  les
infraccions tipificades per aquesta Llei correspon als òrgans següents:

a) Als alcaldes, per la comissió d'infraccions de caràcter lleu.
b) Al ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu.”

AFEGIR una DISPOSICIÓ ADDICIONAL:



“DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Remissió a la normativa sectorial

Aquesta ordenança es remet a la normativa sectorial i a les futures modificacions
que puguin sorgir en matèria d’animals de companyia.

- Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre la regulació de certàmens i altres
concentracions d’animals vius a Catalunya.

- Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el
registre general d’animals de companyia.

- Decret  6/1999,  de  26  de  gener,  pel  qual  s’estableixen  les  condicions  de
manteniment dels animals de companyia.

- Llei  10/1999,  de  30  de  juliol,  sobre  la  tinença  de  gossos  considerats
potencialment perillosos.

- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.

- Decret  254/2000,  de  24  de  juliol,  pel  qual  s’estableixen  els  mètodes
d’eutanàsia per als animals de companyia. 

- Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999
i la seva modificació en el RD 1570/2007 de 30 de novembre.

- Decret  170/2002,  d’11  de  juny,  sobre  mesures  en  matèria  de  gossos
considerats potencialment perillosos.

- Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. 
- Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei

de protecció dels animals.” 

Segon.- Atès  que  no  es  tracta  d’una  modificació  substancial  de  l’ordenança
reguladora de tinença d’animals de companyia al tractar-se d’una adaptació a la
normativa  sectorial,  no  es  necessari  substanciar la consulta pública  prèvia  que
estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Comú de
les Administracions Públiques.

Tercer.- Sotmetre a informació pública el present acord d’aprovació de l’ordenança
reguladora de tinença d’animals de companyia  durant  un termini  de trenta (30)
dies, mitjançant l’exposició pública al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al
tauler  de  la  seu  electrònica  municipal.  L’ordenança  s’entendrà  aprovada
definitivament si en aquest termini no es formulen reclamacions ni al·legacions. 

Quart.- Publicar el text íntegre de l’ordenança reguladora de tinença d’animals de
companyia 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  al  tauler
telemàtic municipal. 

Aprovat per 13 vots a favor (Narcis Fajula Aulet, Encarnacion Jimenez Yeste, Jordi
Estefanell Medina, Desiree Arasa Jimenez, Josep Maria Santiago Gonzalez, Raquel



Sala Rodriguez, Edgar Castellanos Blasi, Monica Aymerich Martinez, Irene Iglesias
Masferrer,  Joaquim  Rodriguez  Vidal,  Estela  Lopez  Gonzalez,  Narcis  Farroni  Ruiz,
Enrique Porcar Valiño)

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

 

4.0.- Aprovar l’ordenança de tanques publicitàries.

Retirat pel tramitador de l’expedient.

5.0.- Assumptes urgents.

5.1.- Aprovar l'adhesió al pla de serveis de l'Escola de Música del Gironès
2021-2022.

Atès que amb data de 18 d'abril  de 1995, el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya concedí l'homologació oficial de les Aules de Música que
es convertirien en l'actual Escola de Música del Gironès, impartint els ensenyaments
regulats per la LOGSE; 

Atès que amb data 19 d'octubre de 2011, el ple del Consell Comarcal del Gironès va
aprovar els vigents estatuts de l'ens autònom de l'Escola de Música del Gironès, que
regeixen aquest centre educatiu públic amb la finalitat de prestar serveis educatius
de caràcter musical per tal de formar futurs professionals o afeccionats a la música;

Vist  que  durant  aquests  darrers  anys  l'Escola  de  Música  del  Gironès  i  alguns
ajuntaments  de  la  comarca  han  convingut  de  mantenir  aquesta  col·laboració
mitjançant  el  conveni  per  a  la  implantació  d'una  aula  de  música  de  l'EMG  al
municipi,  motiu pel qual han estat signant addendes de finançament per a cada
curs escolar; 

Vist que el consell  rector de l'EMG de 16 de juny de 2021 ha aprovat el Pla de
serveis  per  a  la  implantació  de  les  aules  de  música  de  l'Escola  de  Música  del
Gironès als municipis de la comarca del Gironès el qual determina els serveis que es
presten,  els  ajuntaments  beneficiaris,  el  procediment  d’adhesió,  la  concessió
d’aquest servei, la forma de realització del servei, els requisits per a la prestació del
servei  i  el  finançament  municipal,  així  com tots  aquells  aspectes que permeten
garantir la continuïtat del projecte educatiu i musical als municipis de la comarca; 

Atès  que és d’interès d’aquest  ajuntament  adherir-se al  Pla de serveis  per a  la
implantació de les aules de música de l'Escola de Música del Gironès 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 per a la
implantació de les aules de música de l'Escola de Música del Gironès 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 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 13 vots a favor (Narcis Fajula Aulet, Encarnacion Jimenez Yeste, Jordi
Estefanell Medina, Desiree Arasa Jimenez, Josep Maria Santiago Gonzalez, Raquel
Sala Rodriguez, Edgar Castellanos Blasi, Monica Aymerich Martinez, Irene Iglesias
Masferrer,  Joaquim  Rodriguez  Vidal,  Estela  Lopez  Gonzalez,  Narcis  Farroni  Ruiz,
Enrique Porcar Valiño)

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

6.0.- Torn obert de paraules.

Intervenen els Regidors/es següents:

Sr. Narcís Farroni Ruiz, regidor.
Sra. Estela López González, regidora.
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal, regidor.
Sr. Enrique Porcar Valiño, regidor.
Sra. Monica Aymerich Martínez, regidora.

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

Document signat i datat electrònicament.


