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ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL DE DATAACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL DE DATA  
30.10.1730.10.17

A la Vila d’Abrera, essent les 18:51 hores del dia 30 d’octubre de 2017, es reuneixen a la 
Sala  de  Sessions  de  la  Casa  de la  Vila,  prèvia  citació  i  per  la  celebració  de  sessió 
extraordinària i urgent 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:  

Alcalde  president               Sr.   Jesús Naharro Rodríguez  (PSC)

Tinents/tes d’alcalde           
Sr. Francisco Sánchez Escribano
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta
Sr. Albert Roca Presas
Sra. Montserrat Navarro Caraballo

Regidors/res delegats/des  
Sr.   Maria Teresa Novell Joya(PSC)
Sr.   José Luís Hita Bullón (PSC)
Sra. Maria José Orobitg Della (ERC)

Regidors/res                        
                                              Sr.   J. Andrés Martín Álamo (Ad’A)   

Sra. M. Del Pilar García Romero (Ad’A)        
Sr. Valeri Mena Doce (Abrera en Comú-E)   
Sra. Cristina Bigordà Vargas (Abrera en Comú-E) 
Sr. Joaquin Eandi Cuttica (Abrera en Comú-E)       
Sra. Mónica Lorente Gil (C’s)  
Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez (PP)      

Secretaria acctal                  Sra. Isabel de la Cerda Fernández  
 
                                               
Excusa la seva assistència el Sr. Miguel Carrión Mateo (Ad’A)

Comprovada l’existència del  quòrum necessari  perquè es pugui celebrar la sessió, es 
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia i/o 
sobrevinguts: 

ORDRE DEL DIA:

1r PUNT. Ratificació de la urgència

2n PUNT. Presa de possessió del nou regidor del grup municipal Abrera en Comú- Entesa 
(Abrera en Comú- E).
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1r PUNT.- Expedient. G010/2017/08 -3284/2017
Ratificació de la urgència de la convocatòria extraordinària urgent del Ple Municipal de data 
30/10/17 a les 18:45

“Vist que per part de la Presidència ha estat convocada sessió extraordinària i urgent per 
tractar els temes que s’especifiquen a l’ordre del dia.

Atès que aquest Consistori considera justificats els motius de la urgència de la convocatòria 
tramesa.

Aquesta Alcaldia proposa l’adopció del següent

ACORD

Primer. Ratificar la urgència de la convocatòria del plenari municipal que ha estat convocat 
per, avui, dia 30 d’octubre de 2017, a les 18.45 hores.”

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
 

2r PUNT.  Expedient:G02/2015/1
Presa de possessió del nou regidor del grup municipal d’Abrera en Comú – Entesa. 

“Atès que s’ha de produït una vacant en el Ple municipal per la renúncia de l’antic regidor 
del Grup municipal d’Abrera en Comú- Entesa, s’ha tramitat el  procediment legalment 
establert per tal de cobrir l’esmentada vacant. 

De  conformitat  amb  l’art.  182  de  la  LOREG,  s’ha  remès  certificat  de  la  renúncia 
presentada pel regidor a la Junta Electoral Central, que s’ha emès la credencial a favor 
del candidat de la llista electoral d’Abrera en Comú- Entesa, segons l’ordre corresponent, 
Sr. Joaquín Eandi Cuttica. 

Segons l’art. 108.8 de la LOREG per tal d’adquirir la plena condició de regidor/a, s’ha de 
realitzar l’acte de jurament o promesa del càrrec, d’acord amb la formula prevista al Reial 
Decret 707/79: 

“Sr. Joaquín Eandi Cuttica, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat al 
rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

-“Si, per imperatiu legal” 

Per  tant,  el  Sr.  Joaquín  Eandi  Cuttica  queda  en  possessió  del  càrrec  de  regidor  de 
l’Ajuntament d’Abrera i, en conseqüència, resta convocat al Ple Extraordinari a celebrar el 
dia d’avui a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Abrera.”

El Ple es dóna per assabentat



3

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 
18.56 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera, 30 d’octubre 2017.

                                                                                                    Vist-i-plau

La Secretaria acctal,                     L’Alcalde,

Isabel de la Cerda Fernández         Jesús Naharro Rodríguez  
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