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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÀÀRRIIAA  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL    
DDEE  1133  DDEE  MMAAIIGG  DDEE  22001155  

 
A la Vila d’Abrera, essent les 21.00 hores del dia 13 de maig de 2015, es reuneixen a la Sala de 
Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per a la celebració de sessió extraordinària a la que fa 
referència l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els següents regidors 
i regidores: 
 
 
Alcaldessa presidenta        Sra.  Maria Soler Sala  (PSC) 
 
Tinents/tes d’alcaldessa     Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez (PSC) 

Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU) 
Sra. Cristina Bigordà Vargas (ICV) 
Sr.   Antonio Merino Requena (PSC) 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC) 

 
 
Regidors/res delegats/des  Sr.   Francisco Sánchez Escribano (PSC) 

Sr.   Jesús Naharro Rodríguez (PSC) 
Sr.   Lluís Cirera Antón (CIU) 

 
Regidors/res                        Sr.   Antonio Rodríguez Ruiz (PP) 

Sr.   J. Antonio Castillo Guardia (PP) 
Sr.   Iván García Egea (PP) 
Sr.   Miguel Carrión Mateo (Ad’A) 
Sr.   J Andrés Martín Álamo (Ad’A) 
Sr.   Francisco Zea Murillo (Ad’A) 
Sr. Iván Serrano Rodríguez (EU-IU). 
 
 

Secretària                             Sra. Mónica Clariana Nicolau 
Interventora                          Sra. Elena Couto Andrés 
   
 
Excusa la seva assistència: El Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez (PXC).  
 
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, declarada pública 
per la Presidència, es procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del 
dia:  

 
 

I.- PART DISPOSITIVA 
 
ÚNIC PUNT .- Actes del Ple: 

a) Acta del Ple extraordinari celebrat el 29 d’abril de 2015.    
b) Acta del Ple extraordinari celebrat el 13 de maig de 2015. 
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ÚNIC PUNT .- ACTES DEL PLE 
 
a. Acta del Ple Municipal extraordinari celebrat el 29 d’abril de 2015 
 
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. disposa que de cada sessió s'estendrà acta pel 
secretari de la corporació o, si s'escau, de l'òrgan corresponent, fent constar com a mínim, la data i 
hora del començament i fi; els noms del president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat 
dels vots emesos i els acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les 
opinions emeses. 
 
L’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix que, de cada sessió 
d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta. 
 
L’acta és un document públic, solemne i autèntic redactat pel/la Secretari/a de la Corporació, on es 
recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el resultat de les votacions i les 
incidències que hagin tingut lloc durant aquell. 
 
Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada per l’òrgan 
competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures de l'Alcalde/ssa i del/la 
Secretari/a. 
 
L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren aquest òrgan 
col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes.  
 
Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i es per això que 
aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, , i atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  
favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 25.03.2015, per 5 vots a 
favor del Grup municipal Socialista, 2 abstencions del Grup municipal del Partit Popular, 2 abstencions 
del Grup municipal d’Alternativa d’Abrera,2 vots a favor del Grup municipal Convergència i Unió i 1 vot a 
favor del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, proposo al ple municipal, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 

Primer. Aprovar l’acta del ple de la sessió de data 29 d’abril de 2015, deixant còpia certificada del 
present acord a l’expedient de sessió i procedir a diligenciar l‘acta que s'aprova. 
 

Segon. Notificar aquest acord als serveis Territorials d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, la Subdelegació del Govern 
de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya i els regidors que no pertanyen a 
aquest òrgan, acompanyada d'un exemplar de les actes aprovades. 
 

Tercer. Exposar al públic còpia d'aquest acord, mitjançant la seva inserció en el Tauler Municipal 
d'Anuncis, durant el termini de 10 dies en què estarà a disposició dels interessats l’acta aprovada per 
a la seva consulta. 
 

No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació és aprovada per: 
 

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la 
mateixa 
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b. Acta del Ple Municipal extraordinari celebrat el 13 de maig de 2015. 
 
L’Alcaldessa presenta la proposta d'acord que literalment diu: 
 
“L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. disposa que de cada sessió s'estendrà acta pel 
secretari de la corporació o, si s'escau, de l'òrgan corresponent, fent constar com a mínim, la data i 
hora del començament i fi; els noms del president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat 
dels vots emesos i els acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les 
opinions emeses. 
 
L’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix que, de cada sessió 
d’òrgan col·legiat, el/la  secretari/a estendrà acta. 
 
L’acta és un document públic, solemne i autèntic redactat pel/la Secretari/a de la Corporació, on es 
recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el resultat de les votacions i les 
incidències que hagin tingut lloc durant aquell. 
 
Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada per l’òrgan 
competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures de l'Alcalde/ssa i del/la 
Secretari/a. 
 
L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren aquest òrgan 
col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes.  
 
Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i es per això que 
aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, , i atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  
favorablement en la passada reunió de la Comissió Informativa General del dia 25.03.2015, per 5 vots a 
favor del Grup municipal Socialista, 2 abstencions del Grup municipal del Partit Popular, 2 abstencions 
del Grup municipal d’Alternativa d’Abrera,2 vots a favor del Grup municipal Convergència i Unió i 1 vot a 
favor del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, proposo al ple municipal, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 

Primer. Aprovar l’acta del ple de la sessió de data 13 de maig de 2015, deixant còpia certificada del 
present acord a l’expedient de sessió i procedir a diligenciar l‘acta que s'aprova. 
 

Segon. Notificar aquest acord als serveis Territorials d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, la Subdelegació del Govern 
de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya i els regidors que no pertanyen a 
aquest òrgan, acompanyada d'un exemplar de les actes aprovades. 
 

Tercer. Exposar al públic còpia d'aquest acord, mitjançant la seva inserció en el Tauler Municipal 
d'Anuncis, durant el termini de 10 dies en què estarà a disposició dels interessats l’acta aprovada per 
a la seva consulta. 
 
No es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a votació és aprovada per: 
 

És aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents, adoptant-se en els termes de la 
mateixa. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent  les 21:10 
hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau. Abrera 13 de maig de 2015. 
 

Vist i plau 
 
La Secretària,         L’Alcaldessa, 
 
 
 
Mónica Clariana Nicolau         Maria Soler Sala  
 
Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. b de la sessió del Ple Municipal de data 13 de maig 
de 2015 
 


