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AACCTTAA  DDEE  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓ  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL   
DDEE  1155  DDEE  JJUUNNYY  DDEE  22001199 

  
A la Vila d’Abrera, essent les 12.03 hores del dia 15 de juny de 2019, s’inicia a la Sala 
de Sessions de la Casa de la Vila la celebració de la sessió de constitució de 
l’Ajuntament d’Abrera, d’acord amb allò que disposa l'article 195 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.  
 
 
Intervé el Secretari municipal : 
 
Bon dia a tothom. Donem inici a aquesta sessió extraordinària del Ple municipal de 
l’Ajuntament d’Abrera, l’objecte de la qual és procedir a la constitució de la nova 
Corporació municipal per al mandat 2019-2023, després de les eleccions municipals 
celebrades el passat 26 de maig. 
 
El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la 
legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents: 
 

a) Constitució de la Mesa d’edat formada pels Regidors o Regidores electes de 
major i de menor edat.  
 
b) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat, 
mitjançant la presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral i el 
Document Nacional d’Identitat. 
 
c) Jurament o promesa del càrrec per part de tots els regidors  

 
d) Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa i jurament o promesa del càrrec. 

 
De conformitat amb l’article 36.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, es troba a disposició de tots els regidors i regidores electes els justificants 
d’existències en metàl·lic o valors propis de l’Ajuntament, dipositats en la Caixa 
municipal i en Entitats bancàries a data 14 de juny de 2019, així com la documentació 
relativa a l’Inventari del Patrimoni municipal, a efectes de la seva comprovació. 
 
A continuació es procedirà a cridar en veu alta els Regidors i Regidores electes de 
major i menor edat, per tal de constituir la Mesa d’Edat prevista a l’article 195.2 de la 
Llei Orgànica, 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), en la qual 
actuarà com a Secretari el de la Corporació, i com a President, el Regidor de major 
edat. 
 
Així doncs, demanem si us plau que s’acostin al faristol els regidors MIQUEL 
CARRIÓN MATEO i JOAQUIN EANDI CUTTICA per a la presa de possessió dels 
càrrecs. 
 
De conformitat amb l’article 108.8 de la LOREG, en el moment de prendre possessió i 
per tal d’adquirir la plena condició de regidors, els candidats electes han de jurar o 



 

 2

prometre acatament a la Constitució. Segons la fórmula recollida al RD 707/1979, de 5 
d’abril, pel qual s’estableix la fórmula de jurament en càrrec i funcions públiques: 
 

� “Sr. Miquel Carrión Mateo:  Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacio ns del càrrec de 
Regidor de l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat al Rei, i respectar i 
fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomi a de Catalunya?”  

� “Si, ho prometo per imperatiu legal.”  
 

� “Sr. Joaquin Eandi Cuttica: Jureu o prometeu per l a vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacio ns del càrrec de 
Regidor de l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat al Rei, i respectar i 
fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomi a de Catalunya?”  

� “Si, prometo per imperatiu legal”  
 

 
Queda  constituïda la Mesa d’edat, i s’invita que ocupin el seu lloc a la taula els Srs. 
Miquel Carrión i Joaquin Eandi. 
 
Té la paraula el Sr. Carrión, com a president de la Mesa d’edat. 
 
Intervé el President de la Mesa d’edat:  
 
Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament d’Abrera.  
 
Un cop comprovades les credencials de tots els Regidors i Regidores electes i 
comprovat el compliment de les obligacions exigibles als Regidors i Regidores electes 
abans de la presa de possessió i existint quòrum suficient per a la celebració de la 
sessió, s’ha de procedir tot seguit a l’acte de jurament o promesa del càrrec per part de 
la resta de regidors i regidores electes, de conformitat amb el que estableix l’article 
108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General.  
 
Seguidament, el senyor Eandi, com a vocal de la Mesa d’edat , procedirà a cridar 
per ordre alfabètic la resta de regidors electes per tal que s’acostin al faristol per a 
l’acte de jurament o promesa del càrrec. A mesura que vagin prenent possessió, 
poden seure a l’estrada al lloc reservat per als regidors. 
 
Sr. Eandi:  
 
ALVAREZ MONTES, MERCEDES 
DELGADO ORTEGA, ALFREDO 
GALOFRÉ FREIRE, ARANTXA 
LORENTE GIL, MONICA 
MARCOS GIMENEZ, MARIA GUADALUPE 
MARTIN ALAMO, JOSE ANDRES 
MIRTO ARIÑO, GIULIA 
MORENO MORENO, JORDI 
NAHARRO RODRIGUEZ, JESUS 
NAVARRO CARABALLO, MONTSERRAT 
NOVELL JOYA, MARIA TERESA 
ROCA IBÁÑEZ, SARA 
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ROCA PRESAS, ALBERT 
SANCHEZ ESCRIBANO, FRANCISCO 
SERRET I MARSIÑACH, XAVIER 
 
 
El Secretari  llegeix la fórmula prevista al Reial Decret 707/79 per a cada 
regidor/regidora: 

 
(un cop prenen possessió, van seient a l’hemicicle als llocs reservats per als regidors) 
 

REGIDORS I REGIDORES 
 

� “Sra. Alvarez Montes, Mercedes:  Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
Regidora de l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

�  “Si, ho prometo.  
 

� “Sr. Delgado Ortega, Alfredo:  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, ho prometo per imperatiu legal.  
 

� “Sra. Galofré Freire, Arantxa: Jureu o prometeu per la vostra consciència 
i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de 
l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

�  “Si, ho prometo.  
 

� “Sra. Lorente Gil, Mónica: Jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de 
l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

� “Si, ho prometo.  
 

� “Sra. Marcos Giménez, María Guadalupe: Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
Regidora de l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

� “Si, ho prometo.  
 

� “Sr. Martín Alamo, José Andrés: 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, ho prometo per imperatiu legal.  
 

� “Sra. Mirto Ariño, Giulia: Jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de 
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l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

� “Si, ho prometo.  
 

� “Sr. Moreno Moreno, Jordi: 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, ho prometo per imperatiu legal.  
 

� “Sr. Naharro Rodríguez, Jesús: 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, ho prometo.  
 

� “Sra. Navarro Caraballo, Montserrat,  Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
Regidora de l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

� “Si, ho prometo.  
 

� “Sra. Novell Joya, Maria Teresa: Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
Regidora de l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

� “Si, ho prometo.  
 

� “Sra. Roca Ibáñez, Sara: Jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/a de 
l’Ajuntament d’Abrera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

� “Si, ho prometo per imperatiu legal.  
 

� “Sr. Roca Presas, Albert: 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, ho prometo per imperatiu legal.  
 

� “Sr. Sánchez Escribano, Francisco: 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, lo prometo.  
 

� “Sr. Serret i Marsiñach, Xavier: 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 ho prometo.  
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Intervé el President de la Mesa:  
 
Havent comparegut tots els regidors i regidores electes i un cop han pres possessió 
dels seus càrrecs, es declara constituïda la nova Corporació municipal  per al 
mandat 2019-2023 . 
 
A continuació, es procedirà a l’elecció de l’Alcalde o Alcaldessa del municipi, per la 
qual cosa té la paraula el senyor Secretari, amb l’objecte d’explicar el procediment 
d’elecció. 
 
Intervé el Secretari:  
 
De conformitat amb el previst per l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral 
General, en la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció 
del nou Alcalde o Alcaldessa d’acord amb el següent procediment: 
 
    a) poden ser candidats els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes 
electorals. 
 
    b) serà proclamat alcalde o alcaldessa qui obtingui la majoria absoluta dels vots. En 
el cas del Ple de l’Ajuntament d’Abrera, el llindar de la majoria absoluta és de 9 vots. 
 
    c) si cap candidat obté majoria absoluta, serà proclamat alcalde el regidor que 
encapçali la llista més votada. 
 
Quant al sistema de votació, l’article 102 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, preveu el sistema de votació secreta per a l’elecció de 
càrrecs, és a dir, mitjançant paperetes que cada Regidor i Regidora haurà de dipositar 
en una urna. Prèviament s’ha repartit a cada regidor una papereta en blanc on podran 
escriure el nom del candidat o candidata a l’alcaldia que vulguin escollir.  
 
Ara passo la paraula al president de la Mesa per a la proclamació de les candidatures 
a l’Alcaldia. 
 
Intervé el President de la Mesa  
 
Quins Regidors i Regidores que encapçalin les seves corresponents llistes presenten 
candidatura? Poden manifestar-se o aixecar la mà. 
 
(aixequen la mà el Sr. Jesús Naharro Rodríguez, (PSC-CP) i la senyora Mónica 
Lorente Gil, (C’s) 
 
 
Queden proclamades les candidatures següents: 
 

• JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ, candidat presentat pel PSC . 
• MÓNICA LORENTE GIL (C’s), candidata presentada per C’s.  
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Seguidament, els Regidors i Regidores dipositaran el seu vot a la urna, segons vagin 
sent anomenats pel regidor Sr. Eandi per ordre alfabètic. Per últim votaran els dos 
regidors membres de la Mesa d’edat. Comença la votació. 
 
Pren la paraula el Sr. Eandi , que va cridant per ordre alfabètic als regidors/es per tal 
que dipositin la papereta a l’urna: 
 
ALVAREZ MONTES, MERCEDES 
DELGADO ORTEGA, ALFREDO 
GALOFRÉ FREIRE, ARANTXA 
LORENTE GIL, MONICA 
MARCOS GIMENEZ, MARIA GUADALUPE 
MARTIN ALAMO, JOSE ANDRES 
MIRTO ARIÑO, GIULIA 
MORENO MORENO, JORDI 
NAHARRO RODRIGUEZ, JESUS 
NAVARRO CARABALLO, MONTSERRAT 
NOVELL JOYA, MARIA TERESA 
ROCA IBÁÑEZ, SARA 
ROCA PRESAS, ALBERT 
SANCHEZ ESCRIBANO, FRANCISCO 
SERRET I MARSIÑACH, XAVIER 
 
CARRION MATEO, MIQUEL 
EANDI CUTTICA, JOAQUIN 
 
 
Finalitzada la votació, la Mesa realitza l’escrutini mostrant les paperetes al Consistori i 
dient el nom del candidat votat en veu alta. 
 
President de la Mesa  
 
Realitzat l’escrutini de les paperetes de votació, aquest dóna el resultat següent: 
 

• Vots a favor de Jesús Naharro Rodríguez, candidat presentat pel Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP): 13 
 

• Vots a favor de Mónica Lorente Gil, candidata presentada per Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía (C’s): 1 
 

• Vots en blanc: 3 
 

• Vots nuls: 0 
 

 
Per tant, havent assolit la majoria absoluta, queda  proclamat Alcalde de 
l’Ajuntament d’Abrera, el Regidor senyor Jesús Naha rro Rodríguez, que 
encapçala la llista presentada pel Partit dels Soci alistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés (PSC-CP).  
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A continuació es procedeix a l’acte de presa de possessió del nou Alcalde. Si és tan 
amable d’acostar-se al faristol... 
 
Prego al senyor Secretari procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa. 
 
Secretari:  
 
“Sr. Naharro: Jureu o prometeu per la vostre consci ència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l ’Ajuntament d’Abrera, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Co nstitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?”  
 
Contesta: “Sí, ho prometo”  
 
El Sr. Miquel Carrión, com a president de la Mesa d’edat, entrega la vara d’alcalde al 
Sr. Jesús Naharro Rodríguez.  
 
Sr. Alcalde, pot vostè ocupar la Presidència. 
 
En aquest moment abandonen la Mesa presidencial els membres de la Mesa d’edat i 
cedeixen la presidència al nou alcalde. 
 
 
Intervé el nou Alcalde:  
 
Bon dia, moltes gràcies, abans de dirigir-me a tots vostès a continuació cedirem la 
paraula als portaveus dels diferents Grups polítics municipals, de menor a major, per 
tal que puguin manifestar el que creguin convenient sobre el sentit del seu vot o sobre 
el nou mandat que comença. 
 
Intervenen: 
 
Sra. Mónica Lorente Gil (C’s) 
Sr. Joaquin Eandi Cuttica (AC) 
Sr. Miquel Carrión Mateo (AdA) 
Sr. Xavier Serret i Marsiñach (ERC) 
 
Un cop conclòs el torn de paraula dels portaveus dels diferents grups, pren la paraula 
el senyor Alcalde per pronunciar el seu parlament. 
 
Un cop acabades les intervencions, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 12.54 
hores, de la qual en dono fe i estenc la present acta amb el seu vistiplau, en el lloc i 
data indicats a l’encapçalament. 
 
Es fa constar que el contingut íntegre de les intervencions produïdes en el decurs de la 
sessió plenària figura enregistrat en suport CD (àudio), que s’annexarà a la present 
acta i es custodiarà a la Secretaria de l’Ajuntament, i se’n distribuirà una còpia a tots 
els grups municipals. 
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                                                                                               Vist i plau 
 
El Secretari,                      L’Alcalde, 
 
Òscar Buxeres Soler           Jesús Naharro Rodríguez 
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