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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PL/2019/8 PLE  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Extraordinària 

Data 03 / juliol / 2019  

Durada  Des de les 19:05 fins a les 19:45 hores  

Lloc  Sala de plens 

Presidida per  JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ  

Secretari  ÒSCAR BUXERES SOLER  

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

  

Alcalde  president        Sr.   Jesús Naharro Rodríguez  (PSC) 
 
Regidors/res 

Sr. Francisco Sánchez Escribano (PSC) 
Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez (PSC) 
Sra. Maria Teresa Novell Joya(PSC) 
Sr. Albert Roca Presas (PSC) 
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach (ERC) 
Sra. Giulia Mirto Ariño (PSC) 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC) 
Sr. Alfred Delgado Ortega (PSC) 
Sra. Arantxa Galofré Freire (PSC) 
Sra. Mercedes Álvarez Montes (PSC) 
Sr. Jordi Moreno Moreno (PSC) 
Sra. Sara Roca Ibáñez (ERC) 
Sr. José Andrés Martín Alamo (Ad’A) 
Sr. Miquel Carrión Mateo (Ad’A)  
Sr. Joaquin Eandi Cuttica  (AC) 
Sra. Mónica Lorente Gil (C’s)                               
 

Secretari                             Sr. Oscar Buxeres Soler  
 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 
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ORDRE DEL DIA: 
 

 
PART DISPOSITIVA  

 
  
1r PUNT. Fixació  del dia, hora i periodicitat de les sessions ordinàries del Ple 
municipal. 
 
2n PUNT. Fixació  del dia, hora i periodicitat de les sessions ordinàries de la JGL. 
 
3r PUNT. Creació i composició de la Comissió informativa General. 
 
4t PUNT. Creació  i composició de la Comissió Especial de Comptes. 
 
5è PUNT. Creació  i composició de la Junta de Portaveus. 
 
6è PUNT. Creació i composició de la Comissió de Delimitació. 
 
7è.PUNT. Règim de dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres 
corporatius. 
 
8è PUNT.Determinació del número, característiques i retribucions del personal 
eventual. 
 
9è PUNT. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col.legiats 
(associacions, consorcis, consells i altres ens). 
 
10è PUNT. Delegació de competències en la JGL en matèria de contractació. 
 

ACTIVITAT DE CONTROL 
 
11è PUNT. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals. 
 
12è PUNT. Donar compte Decrets d’Alcaldia en matèria d’organització: 

• Decret relatiu a la constitució i composició de la JGL 
• Decret relatiu al nomenament dels Tinents d’Alcalde 
• Decret relatiu a la nova estructura del govern municipal per al mandat 2019-

2023 
• Decret relatiu a la delegació de competències a favor de la JGL 
• Decret relatiu a la delegació de competències a favor dels regidors 

 

A) PART DISPOSITIVA  

  

1r PUNT. Expedient:  3833/2019.Fixació  del dia, hora i periodicitat de les 
sessions ordinàries del Ple municipal. 

Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat 26 de maig de 2019, i constituït el 
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nou ajuntament el dia 15 de juny de 2019, es fa necessari procedir, d'acord amb la 
legislació vigent, a l'establiment de la periodicitat de les sessions del Ple. 
 
De conformitat amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local (LBRL) i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 
el Ple pot celebrar sessions ordinàries i extraordinàries, havent de celebrar les 
sessions ordinàries amb una periodicitat mínima de dos mesos, per imperatiu del que 
disposa l’article 46.2.a) de la LBRL, en atenció a la xifra de població del municipi. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), en concordança amb l'article 46.2.a) 
de la LBRL, aquesta Alcaldia proposa al Ple el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple municipal que es convoquin 
amb caràcter periòdic, tinguin lloc el dijous de la darrera setmana dels mesos de 
gener, març, maig, setembre i novembre, i en el mes de juliol, el dijous de la tercera 
setmana, a les 19:00hores, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a 
l'efecte. 
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde per a posposar o avançar un màxim de deu dies la 
celebració de les sessions ordinàries del Ple quan el dia establert sigui festiu, o es 
trobi inclòs en un període de vacances o per altres motius degudament justificats. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tot el personal tècnic i administratiu dels 
diferents serveis municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
QUART.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’anuncis 
municipal i al Portal de Transparència. 

 
No es produeixen intervencions i sotmesa la propost a a votació, és aprovada per:  
 
Vots a favor: 15  
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M. 
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya,  Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Alfred Delgado Ortega, Arantxa Galofré Freire, Mercedes Álvarez Montes 
i Jordi Moreno Moreno .  
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.   
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo 

 
Abstencions:  2  
 
Grup Municipal d’Abrera en Comú -E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 

 

2n PUNT. Expedient:  3833/2019.Fixació  del dia, hora i periodicitat de les 
sessions ordinàries de la JGL. 
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Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat 26 de maig de 2019, i constituït el 
nou ajuntament el dia 15 de juny de 2019, es fa necessari procedir, d'acord amb la 
legislació vigent, a l'establiment de la periodicitat de les sessions de la Junta de 
Govern Local. 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local (LBRL) i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 
la Junta de Govern Local pot celebrar sessions ordinàries i extraordinàries, havent de 
celebrar les seves sessions ordinàries amb la periodicitat que estableixi el Ple, per 
imperatiu del que disposa l’article 99.1 del TRLMRLC. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que estableix l'article 38 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), en concordança amb l'article 99.1 del 
TRLMRLC, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local que es 
convoquin amb caràcter periòdic es celebraran els dimarts de la primera i tercera 
setmana de cada mes, excepte el mes d’agost, a les 18:00 hores, a la Sala de Juntes 
o en el lloc habilitat a l'efecte. 
 
SEGON.-Qualsevol altra sessió tindrà caràcter extraordinari. 
 

TERCER.- Facultar a l’alcalde per posposar o avançar la celebració de les sessions 
ordinàries dins del mateix mes de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi 
inclòs en un altre període de vacances o per altres motius degudament justificats. 
 

QUART.- Comunicar aquest acord a tot el personal tècnic i administratiu dels 
diferents serveis municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’anuncis 
municipal i al Portal de Transparència. 

 

No es produeixen intervencions i sotmesa la propost a a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor: 13  
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M. 
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya,  Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Alfred Delgado Ortega, Arantxa Galofré Freire, Mercedes Álvarez Montes 
i Jordi Moreno Moreno .  
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.   

 
Abstencions:  4  
 
Grup Municipal d’Abrera en Comú -E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo 
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3r PUNT. Expedient:  3833/2019.Creació i composició de la Comissió infor mativa 
General. 

Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat 26 de maig de 2019, i constituït el 
nou ajuntament el dia 15 de juny de 2019, es fa necessari procedir, d'acord amb la 
legislació vigent, a la creació i determinació de la composició de la Comissió 
informativa. 
 
L'art. 20.1.c) LBRL estableix que en els municipis de més de 5.000 habitants existiran 
òrgans que tinguin per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin 
de ser sotmesos a la decisió del Ple, les anomenades comissions informatives.  
 
Tots els grups polítics de la Corporació tindran dret a participar-hi mitjançant la 
presència de regidors pertanyents als mateixos en proporció al número de regidors 
que cada grup tingui al Ple. Així, el Ple de la Corporació determinarà el nombre i 
àmbit material de les comissions, i el nombre de membres que les compondran, 
d'acord amb l'esmentada proporcionalitat. Els grups designaran els regidors que els 
representaran en cada comissió. 
 
Conforme allò establert a l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
corresponen a aquestes comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que 
s'han de sotmetre a la decisió de ple o de la junta de govern quan actuï per delegació 
d'aquest. 
 
La comissió o comissions informatives estan integrades per membres de tots els 
grups polítics integrants de la corporació. El número de membres és proporcional a la 
seva representativitat en l’ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas 
s’aplicarà el sistema de vot ponderat. 
 
En el present mandat, es proposa que formin part de la Comissió informativa General 
tots els regidors de l’Ajuntament, i per tant no caldrà establir un sistema de vot 
ponderat sinó que tots els regidors en seran membres i tindran dret a vot. 
 
En conseqüència, aquesta l’Alcaldia, en ús de les atribucions que li atorga la llei, 
proposa al Ple municipal el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.-Aprovar la creació d’una única comissió informativa, amb la denominació 
de “Comissió Informativa General” i establir que les seves sessions ordinàries tindran 
lloc el dijous anterior a la celebració del ple municipal dels mesos de gener, març, 
maig, juliol, setembre i novembre, a les 19:00 hores, en la sala de juntes de 
l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte. 
 
SEGON.- Facultar al Sr. Jesús Naharro Rodríguez per a posposar o avançar un 
màxim de deu dies la celebració de les sessions ordinàries quan el dia fixat sigui 
festiu, o es trobi inclòs en un altre període de vacances o per altres motius justificats. 
 
TERCER.- La Comissió Informativa General estarà integrada per tots els regidors del 



 

6 
 

Consistori. 
 
QUART.- Designar al Sr. Jesús Naharro Rodríguez com a president nat de la 
Comissió Informativa General, tot i que en cas d’absència podrà assumir la 
presidència qualsevol membre de la Comissió. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a tot el personal tècnic i administratiu dels 
diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
SISÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’anuncis 
municipal i al Portal de Transparència. 

 
No es produeixen intervencions i sotmesa la propost a a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor: 15  
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M. 
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya,  Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Alfred Delgado Ortega, Arantxa Galofré Freire, Mercedes Álvarez Montes 
i Jordi Moreno Moreno .  
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.   
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo 

 
Abstencions:  2  
 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E : Sr. Joaquin Eandi Cuttica 
 

4t PUNT. Expedient: 3833/2019 .Creació i composició de la Comissió Especial de 
Comptes.  
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat 26 de maig de 2019, i constituït el 
nou ajuntament el dia 15 de juny de 2019, es fa necessari procedir, d'acord amb la 
legislació vigent, a la creació i determinació de la composició de la Comissió especial 
de comptes. 
 
Conforme allò establert a l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la constitució 
de la Comissió Especial de Comptes és obligatòria en tots els municipis i està 
integrada per membres de tots els grups polítics municipals. El número de membres és 
proporcional a la seva representativitat en l’ajuntament o igual per a cada grup. En 
aquest últim cas s’aplicarà el sistema de vot ponderat. 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal el següent 
 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes municipal. 
 
Segon. Determinar que la Comissió Especial de Comptes estigui representada per un 
membre de cada grup polític municipal, aplicant-se el sistema de vot ponderat segons 
el següent barem: 
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Grup municipal  Percentatge  Vots  
PSC 64,70 % 11 
ERC  11,76 % 2 
Ad’A 11,76 % 2 
C's   5,88 % 1 
Abrera en Comú 5,88 % 1 

 
Tercer. Designar al Sr. Jesús Naharro Rodríguezcom a president nat de la Comissió 
Especial de Comptes, tot i que en cas d’absència podrà assumir la presidència 
qualsevol membre de la Comissió. 
 
Quart. Instar els portaveus dels diferents grups polítics municipals per tal que designin 
els membres del seu grup que els hagin de representar en la Comissió Especial de 
Comptes com a vocal titular i com a vocal suplent mitjançant escrit adreçat a la 
Secretaria de l’Ajuntament. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a tot el personal tècnic i administratiu dels diferents 
serveis municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
Sisè.  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’anuncis 
municipal i al Portal de Transparència. 
 
 
No es produeixen intervencions i sotmesa la propost a a votació, és aprovada per:  
 
Vots a favor: 15  
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M. 
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya,  Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Alfred Delgado Ortega, Arantxa Galofré Freire, Mercedes Álvarez Montes 
i Jordi Moreno Moreno .  
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.   
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo 

 
Abstencions:  2  
 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E : Sr. Joaquin Eandi Cuttica 
 
 
5è PUNT. Creació  i composició de la Junta de Porta veus.  
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat 26 de maig de 2019, i constituït el 
nou ajuntament el dia 15 de juny de 2019, es fa necessari procedir, d'acord amb la 
legislació vigent, a la creació i determinació de la composició de la Junta de Portaveus 
d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo d’un òrgan complementari de caràcter  
deliberatiu i assessor. 
 
De conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, constituïda pels articles 
48 i següents  el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb els articles 134 
i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
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locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de 
cada corporació, determinar el nombre i la denominació d’aquests òrgans 
complementaris per a l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin d’ésser 
sotmesos a la decisió del Ple i pel seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de 
Govern Local i els Regidors que ostentin delegacions.  
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 50 del Reglament Orgànic 
Municipal i supletòriament amb els articles 123 i següents del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en tot allò que no 
s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors, aquesta de 
l’Alcaldia proposa al Ple municipal els següent  
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la constitució de la Junta de Portaveus. 
 
Segon. Determinar que estigui integrada per tots els grups polítics integrants de la 
Corporació a través dels seus portaveus. 
 
Tercer. Designar al Sr. Jesús Naharro Rodríguezcom a president nat de la Junta de 
Portaveus, tot i que es podrà delegar la presidència efectiva en un altre membre, a 
proposta de la pròpia Junta de Portaveus. 
 
Quart. Determinar la següent composició: 
 
President: Sr. Jesús Naharro Rodríguez 
Portaveus: un per cada grup polític municipal 
Secretari:  actuarà com a tal un dels portaveus escollit per la mateixa Junta. 
 
Els portaveus dels Grups Municipals són els següents:   
 
Grup Municipal  Portaveu Titular  Portaveu Suplent  
PSC-CP Sra. Maite Novell Joya Sra. Guadalupe Marcos Giménez 
Ad’A Sr. Miguel Carrión Mateo  Sr. José Andrés Martín Álamo 
ERC-AM Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach Sra. Sara Roca I Ibáñez  
C’s Sr. Monica Lorente Gil  
ABRERA EN COMÚ-E Sr. Joaquín Eandi Cuttica  
 
Cinquè. Les funcions d'aquesta Junta de Portaveus, de caràcter permanent, seran 
l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin d’ésser sotmesos a la decisió 
del Ple i pel seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els 
Regidors que ostentin delegacions.  
 
Sisè. Comunicar aquest acord a tots els/les Regidors/es afectats/des i a tot el personal 
Tècnic i administratiu dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
 
No es produeixen intervencions i sotmesa la propost a a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor: 15  
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M. 
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Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya,  Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Alfred Delgado Ortega, Arantxa Galofré Freire, Mercedes Álvarez Montes 
i Jordi Moreno Moreno .  
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.   
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo 

 
Abstencions:  2  
 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E : Sr. Joaquin Eandi Cuttica 
 

6è PUNT. Creació i composició de la Comissió de Del imitació . 
 
Segons l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el ple municipal ha de nomenar 
una comissió de delimitació constituïda per l'alcalde, dos regidors, el secretari de 
l'ajuntament i un tècnic.  
 
Aquest acord s'ha de comunicar a la resta de municipis afectats, els quals han de 
nomenar, per acord plenari, en el termini de dos mesos a comptar de la data de recepció 
de la comunicació, una comissió igual a l'esmentada anteriorment.  
 
Aquest acord s’haurà de comunicar al Departament de Governació i Administracions 
Públiques, en el termini de quinze dies a comptar de l'endemà de la seva aprovació, i als 
propietaris de les finques afectades una vegada s’iniciïn els expedients de delimitació 
corresponents.  
 
D’acord amb allò establert al Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, i en us de les atribucions que 
m’atorga la Llei proposo al ple l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Primer. Nomenar els membres de la Comissió de Delimitació que queda constituïda pels 
següents membres: 
 
President :Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Alcalde Suplent : Sra. Guadalupe Marcos Giménez, 

regidora 
Vocal : Sr. Albert Roca Presas, regidor Suplent : Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor 
Vocal : Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach, 
regidor 

Suplent : Sra. Sara Roca i Ibáñez, regidora 

Vocal : Sr. Oscar Buxeres Soler, Secretari Suplent : Sra. Isabel M. de la Cerda Fernández, 
secretària accidental 

Vocal : Sr. Eduard Rusiñol Vega, Tècnic Suplent:  Sr. Antoni Muñoz Franch, Tècnic 
 
Segon. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, i a l’ajuntament d’Ullastrell; i comunicar-lo a 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i 
Finances i a la resta dels òrgans i unitats afectats. 
 
 
No es produeixen intervencions i sotmesa la propost a a votació, és aprovada per:  
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Vots a favor: 13  
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M. 
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya,  Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Alfred Delgado Ortega, Arantxa Galofré Freire, Mercedes Álvarez Montes 
i Jordi Moreno Moreno .  
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.   

 
Vots en contra:  1  
 

Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 

 
Abstencions:  3  
 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E : Sr. Joaquin Eandi Cuttica 

 
 

7è.PUNT. Règim de dedicació, retribucions, dietes i  indemnitzacions dels 
membres corporatius. 

Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat 26 de maig de 2019, i constituït el 
nou ajuntament el dia 15 de juny de 2019, amb l’establiment del nou Cartipàs 
Municipal per al nou mandat 2019-2023 cal aprovar el règim de dedicació dels 
membres polítics d’aquesta Corporació. 
 

De conformitat amb el que disposen els articles 75, 75 bis i 75 ter la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) en concordança amb l’article 
166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), els membres de les Corporacions 
Locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com percebre 
indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en 
concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses 
realitzades en l’exercici del càrrec. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 50 del TRLMRLC els Grups politics 
municipals tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima de mitjans materials i 
personals per al desenvolupament de llurs tasques, el que, donades les possibilitats 
funcionals d’aquest Ajuntament, i a la vista del que disposa l’article 73.3 de la LBRL, 
requereix assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual, que contindrà un 
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del seu nombre 
de membres; dotació econòmica que no podrà destinar-se al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’ajuntament, ni a 
l’adquisició de bens que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD 
 



 

11 
 

PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, els/les membres de la Corporació que a continuació es 
relacionen, exerciran el seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva , i seran donats 
d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social: 
 

� Sr. Jesús Naharro Rodríguez (alcalde) 
� Sra. Guadalupe Marcos Giménez (regidora delegada) 
� Sra. Giulia Mirto Ariño (regidora delegada) 

 
 
SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, els/les membres de la Corporació que a continuació es 
relacionen, exerciran el seus càrrecs en règim de dedicació parcial , i seran donats 
d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social: 
 

REGIDOR/A DELEGAT/DA % DEDICACIÓ 
PARCIAL DEDICACIÓ MÍNIMA SETMANAL 

Sra. M. Teresa Novell Joya 50% 18,75 hores 
Sr. Francisco Sánchez 
Escribano 25% 9,38 hores 

Sr. Jordi Moreno Moreno 25% 9,38 hores 
Sra. Mercedes Álvarez 
Montes 25% 9,38 hores 

Sr. Alfredo Delgado Ortega 25% 9,38 hores 
Sra. Montserrat Navarro 
Caraballo 25% 9,38 hores 

Sr. Albert Roca Presas 25% 9,38 hores 
Sra. Arantxa Galofre Freire 25% 9,38 hores 
Sr. Francesc Xavier Serret i 
Marsiñach 25% 9,38 hores 

Sra. Sara Roca i Ibáñez 25% 9,38 hores 
 
 

TERCER.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupen les 
seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, amb efectes 15 de juny de 
2019, les retribucions anuals que a continuació es relacionen, les quals es percebran 
prorratejades en catorze pagues anuals, dotze corresponents a les mensualitats de 
l'any i dues pagues extraordinàries els mesos de juny i desembre: 
 
1. ALCALDE : 
Nom                 Retribució bruta anual 
Sr. Jesús Naharro Rodríguez       44.208,22 € 
 
2. REGIDORES DELEGADES AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA 
Nom                 Retribució bruta anual 
Sra. Guadalupe Marcos Giménez      38.941,84 € 
Sr. Giulia Mirto Ariño        38.941,84 €  

 
3. REGIDORS DELEGATS- COORDINADORS POLÍTICS 
Nom                 Retribució bruta anual 
Sr. Francisco Sánchez Escribano      19.470,92 € 
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Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach     19.470,92 € 
 
4. REGIDORS/ES DELEGATS/DES AMB DEDICACIÓ PARCIAL 
Nom                 Retribució bruta anual 
Sra. M. Teresa Novell Joya       19.470,92 € 
Sr. Albert Roca Presas                    9.735,46 € 
Sr. Jordi Moreno Moreno         9.735,46 € 
Sra. Mercedes Álvarez Montes        9.735,46 € 
Sr. Alfredo Delgado Ortega:          9.735,46 € 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo:         9.735,46 € 
Sra. Arantxa Galofre Freire:          9.735,46 € 
Sra. Sara Roca i Ibáñez:          9.735,46 € 
 

  
QUART.- Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs 
en règim de dedicació exclusiva o parcial, el següent règim de retribucions per 
assistència a les sessions d’òrgans col·legiats de que formin part: 
 

1) Per assistència a les sessions del Ple: 
� Alcalde/President:  771,50€ 
� Resta de regidors: 454,00€ 
 

2) Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa General: 
� Alcalde/President:  514,50€ 
� Resta de membres: 302,50€ 
 

3) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 
� Alcalde/President:  450,00€ 
� Resta de membres: 402,00€ 

 
4) Per assistència a les sessions de la Comissió especial de Comptes: 

� Alcalde/President:   514,50€ 
� Resta de membres: 302,50€ 

 
Es meritarà el dret a percebre la corresponent retribució per assistència pel fet 
d’assistir, com a membre titular o suplent (no tots dos alhora), a les sessions que es 
convoquin dels tres òrgans col.legiats indicats, tant si es tracta de sessions ordinàries 
com extraordinàries. 
 
No obstant, s’estableix un topall anual de 12 sessions de la Comissió Informativa 
General, de tal manera que un cop assolit aquest topall, l’assistència a sessions 
addicionals que es puguin convocar de la Comissió Informativa no meritaran cap dret 
retributiu. 
 
CINQUÈ.- Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, a favor dels diferents Grups Politics Municipals, una dotació 
econòmica pels imports següents: 
 

1) 22,52 euros mensuals per cada regidor electe. 
2) 225,26 euros mensuals per cada grup municipal  
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Es liquidarà d’ofici mensualment, i de forma proporcional el mes de juny d’inici i final de 
mandat, quedant desglossat l’import de les dotacions de la següent manera:  
 

 
Grup Municipal 

Numero 
regidors/es 

 

Euros/mes per 
regidors/es 

 

Euros/mes 
per Grup 
Municipal 

Import 
total/mes  

PSC-CP 11 247,72 € 225,26 euros 472,98 €
Ad’A 2 45,04 € 225,26 euros 270,30 € 
ABRERA EN COMÚ-E 1 22,52 € 225,26 euros 247,78 €
ERC-AM 2 45,04 € 225,26 euros 270,30 €
C’s 1 22,52 € 225,26 euros 247,78 €

 
Aquesta dotació no podrà destinar-se pels grups polítics municipals al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a la 
adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial i serà 
objecte d’una comptabilitat especifica que els Grups municipals posaran a disposició 
del Ple de la Corporació quan aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la 
legislació vigent. 
 
SISÈ.- Establir, amb efectes 15 de juny de 2019, a favor dels membres de la 
Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament suportades en 
l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes. 
 
Els desplaçaments que realitzin els regidors en exercici del seu càrrec en vehicle propi 
s’indemnitzaran segons el següent règim de quilometratge: 
 
a) 0,32 €/km .- Aquesta quantitat inclou despeses de peatge en autopistes i despeses 
d’aparcament.  
 
b) Preu fix del viatge a Barcelona: 27,93€- Aquesta quantitat inclou despeses de 
peatge i d’aparcament. 
 
SETÈ.- Les retribucions, indemnitzacions i dietes s’actualitzaran amb els mateixos 
percentatges que ho facin les retribucions fixes i periòdiques amb caràcter general per 
al personal al servei de l’Ajuntament a les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 
 
VUITÈ.- Comunicar aquest acord als Departaments de Serveis Econòmics i de Gestió 
de les Persones. 
 
NOVÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’anuncis 
municipal i al Portal de Transparència. 

 
Es produeixen intervencions i sotmesa la proposta a  votació, és aprovada per: 
 
 
 
Vots a favor: 13  
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M. 
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya,  Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Alfred Delgado Ortega, Arantxa Galofré Freire, Mercedes Álvarez Montes 
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i Jordi Moreno Moreno .  
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.   

 
Vots en contra:  2  
 

Grup Municipal d’Abrera en Comú-E : Sr. Joaquin Eandi Cuttica 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 

 
Abstencions:  2  
 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo 
 

 

8è PUNT.Determinació del número, característiques i  retribucions del personal 
eventual. 
 
Un cop celebrades les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019 i constituït el 
nou Ajuntament en data 15 de juny de 2019, procedeix que el Ple municipal determini, 
d’acord amb el que estableix l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local (LBRL), el número, característiques i retribucions del 
personal eventual. 
 
D'acord amb l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, és personal eventual el 
que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions 
expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent retribuït 
amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi. 
 
El nomenament i cessament seran lliures i el cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es 
produeixi el de l'autoritat a la qual es presta la funció de confiança o assessorament. 
 
Al personal eventual li serà aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la 
seva condició, el règim general dels funcionaris de carrera. 
 
L'article 104 bis de la LRBRL estableix uns límits màxims a les dotacions de llocs de 
treball la cobertura dels quals correspongui a personal eventual en les entitats locals i 
només podran estar assignats als serveis generals de l'entitat local, realitzant funcions 
de confiança o d'assessorament especial. 
 
El número de llocs a cobrir per aquest personal no podrà excedir de dos en el cas de 
l'Ajuntament d'Abrera per ser un municipi de població inferior a 20.000 habitants, i 
superior a 10.000. 
 
D'acord amb tot el relacionat anteriorment aquesta alcaldia en ús de les atribucions 
legalment conferides, proposa al ple l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER.- Establir el número, característiques i retribucions dels llocs de treball la 
cobertura dels quals s’efectuarà amb personal eventual, en els termes següents: 
 
1. Codi lloc: E/09/D1/UN  
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� Denominació : Secretària de la Unitat del Gabinet d’Alcaldia 
� Dedicació : total 
� Jornada  laboral : 37,5 hores setmanals. 
� Retribució anual : 30.478,55 € 
� Funcions : assessorament i confiança de l’Alcaldia en l’àmbit del seu Gabinet 
� Assignació : serveis generals 

 
2. Codi lloc: E/16/A1/UN  
 

� Denominació : Responsable de la Unitat de Premsa i Comunicació 
� Dedicació : total 
� Jornada  laboral : 37,5 hores setmanals. 
� Retribució anual : 30.478,55 € 
� Funcions : assessorament i confiança de l’Alcaldia en l’àmbit de la comunicació 
� Assignació : serveis generals 

 
Segon . Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat, al Tauler d’anuncis municipal i al Portal de Transparència. 
 
Tercer.  Comunicar el present acord als Departaments de Serveis Econòmics i de 
Gestió de les Persones i a la representació dels treballadors, als efectes escaients. 
 
 
No es produeixen intervencions i sotmesa la propost a a votació, és aprovada per:  
 
Vots a favor: 13  
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M. 
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya,  Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Alfred Delgado Ortega, Arantxa Galofré Freire, Mercedes Álvarez Montes 
i Jordi Moreno Moreno .  
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.   

 
Vots en contra:  1  
 

Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
 
Abstencions:  3  
 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E : Sr. Joaquin Eandi Cuttica 

 
 
 

9è PUNT. Nomenament de representants de la Corporac ió en òrgans col.legiats 
(associacions, consorcis, consells i altres ens). 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions locals pel 26 maig 2019, i 
constituït el nou ajuntament el dia 15 de juny de 2019, amb l’objecte de dotar d’una 
major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, es fa necessari procedir, d'acord amb 
la legislació vigent, i dins dels trenta dies següents a la sessió constitutiva, nomenar 
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els representants d’aquesta corporació als diferents òrgans col·legiats. 
 
Cal nomenar els representants de la corporació en els òrgans col·legiats següents: 

1) Consells Escolars dels centres d’ensenyament del municipi  
2) Consell Esportiu del Baix Llobregat 
3) Federació de Municipis de Catalunya 
4) Xarxa catalana de ciutats saludables 
5) Associació de Planificació familiar de Catalunya i Balears 
6) Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat (DIBA) 
7) Pacte Industrial de la regió metropolitana de Barcelona 
8) Consorci per a la Normalització Lingüística 
9) Direcció General del cadastre. Gerència territorial de Barcelona 
10) Conservació de l’Actuació Industrial de Sant Ermengol I 
11) Junta de Compensació del Pla Parcial Can Moragas 
12) Junta de Compensació del Pla Parcial Can Sucarrats 
13) Junta de Conservació del polígon Barcelonès II fase 
14) Junta de Compensació del Pla Parcial Sant Hilari Sud 
15) Junta de Compensació del Pla Parcial del Subsector Industrial de Can 

Vilalba 
16) Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) 
17) Agrupació de Defensa Forestal El Roure 
18) Consorci Localret. Assemblea general 
19) Solvay España, SA 
20) Consell Comarcal del Baix Llobregat 
21) Fons català de cooperació al desenvolupament 
22) Comunitats de propietaris/veïns  
23) Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
24) Federación Española de Municipios y Provincias  
25) Fundació Privada Àuria 
26) Taller Ocupacional de Can Comelles (TOCC) 
27) Comunitat d’usuaris d’aigües subterrànies de la Cubeta d’Abrera 
28) Xarxa local per a la diversitat i la ciutadania 
29) Xarxa de Custòdia del Territori 
30) Comunitat de Propietaris de concessions administratives del Mercat 

Municipal 
31) Junta local de seguretat 
32) Fundació Arc de Sant Martí 
33) Xarxa Local de Consum 
34) INNOBAIX 
35) Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat 
36) Associació Catalana de Municipis (ACM) 
37) Parc Rural de Montserrat 

 
Per aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la llei, proposo al Ple 
municipal el següent  
 
ACORD: 
 
Primer. Nomenarrepresentantsd’aquestacorporacióenelsòrganscol·legiatsque 
s’indiquen, a lespersonesques’expressen segons taula annexa a aquest acord. 
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Segon .Notificar   aquest   acord   als   òrgans   col·legiats   respectius   per   al   seu 
coneixement, als efectes escaients. 
 

 
 
ANNEX - REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'ABRERA EN DIVERSOS 
ORGANS I ENS 
 
 
Òrganscol ·legiats Titul ar Supl ent  

Cons ellEscolardel’EscolaBressol Munic ipal Giulia Mirto Ariño MariaEdo Julià 

Cons ellEscolarde l’EscolaF rancescPlatón i Sartí  Giulia Mirto Ariño MariaEdo  Julià 
Cons ellEscolarde l’Escola E rnestLluch Giulia Mirto Ariño MariaEdo  Julià 
Cons ellEscolarde l’Escola Josefina Ibáñez  Giulia Mirto Ariño MariaEdo  Julià 
Cons ellEscolardell’Institut Voltrera Giulia Mirto Ariño MariaEdo  Julià 
Cons ellEscolardel’Escolade Músic a Giulia Mirto Ariño MariaEdo  Julià 
Cons ellEsportiudelBaixLlob regat Jordi Moreno Moreno JoaquimEsteveBravo 

Cons ellEsportiudelBaixLlob regatZonaNord  Jordi Moreno Moreno JoaquimEsteveBravo 

 
FederaciódeMunicip isde Catalunya  

 
 

Assembleageneral JesúsNaharroRodríguez M. Guadalupe Marcos Giménez 

ComissiódeBenestariAccióSocial Giulia Mirto Ariño Esther SotocaOliva 

ComissiódeComerçiTurisme M. Guadalupe Marcos Giménez Tamara Mendieta Llaves 
ComissiódeCulturaiJoventut FranciscoSánchez Escribano Silvia Ros Duran 

Comissió d’Economia, Pressupostos i 
FinançamentLocal 

Maria Teresa Novell Joya Pere A. Planas Aranda 

Comissiód’Educació Giulia Mirto Ariño MariaEdo Julià 
Comissiód’Esports Jordi Moreno Moreno JoaquimEsteveBravo 

ComissiódeFuncióPública M. Guadalupe Marcos Giménez CristinaRuizCarabaca 
Comissiód’Habitatge Giulia Mirto Ariño AntoniMuñozFranch 
ComissióImmigració Giulia Mirto Ariño RosaValoriSabatier 

ComissiódeMediAmbient Francesc X.Serret Marsiñach Juan José Becerril Trigueros 

Comissió d’Ocupació i Promoció Econòmica M. Guadalupe Marcos Giménez Tamara Mendieta Llaves 

ComissiódeParticipacióiDemocràcia Local JesúsNaharroRodríguez M. Guadalupe Marcos Giménez 

ComissiódePetits Municipis AlbertRocaPresas AntoniMuñozFranch 
Comissió de PolíticaTerritoriali Infraestructures AlbertRocaPresas AntoniMuñozFranch 

ComissiódePolítiquespera la Igualtat Montserrat Navarro Caraballo Sílvia Ros Duran 

ComissiódePrevencióiSeguretat M. Guadalupe Marcos Giménez Cristina Ruiz Carabaca 
ComissiódeSalutiConsum Sara Roca Ibáñez Sara Prados Luque 
Comissiód’UrbanismeiMobilitat Mercedes Álvarez Montes Eduard Rusiñol Vega 
XarxacatalanadeCiutatsSaludab les Sara Roca Ibáñez Sara Prados Luque 

AssociaciódePlanificaciófamilia r deCatalunyai 
Balears 

Sara Roca Ibáñez Esther SotocaOliva 

Xarxadeciu tatsi poblescapalasos tenibili tat (DIBA)  Francesc X.Serret Marsiñach Juan José Becerril Trigueros 

Pacte Industr ial de la regió metropo litana de 
Barcelona 

Jesús Naharro Rodríguez Tamara Mendieta Llaves 

Conso rciperala NormalitzacióLingüística Giulia Mirto Ariño MariaEdo Julià 
Direcc ió General del cadastre.Gerència 
territorialdeBarcelona  

Oscar Buxeres Soler Eduard Rusiñol Vega 

ComissiódeSeguiment Oscar Buxeres Soler AntoniMuñozFranch 

Organisme de Gestió iRecaptació Tributàriadela 
Diputació 

Maria Teresa Novell Joya Oscar Buxeres Soler 
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Conse rvació de l’Actuació Indu str ial de Sant 
ErmengolI 

Mercedes Álvarez Montes AntoniMuñozFranch 

Jun ta de Compensació del Pla Parcial Can Moragas Mercedes Álvarez Montes AntoniMuñozFranch 

Jun ta de Compensació del Pla Parcial Can Sucarrats  Mercedes Álvarez Montes AntoniMuñozFranch 

Jun tadeConservaciódelpol ígonBarcelonèsII fase Mercedes Álvarez Montes AntoniMuñozFranch 

Jun tadeCompensaciódelPlaParcialSant Hilari Sud Mercedes Álvarez Montes AntoniMuñozFranch 

Jun ta deCompensaciódelPlaParcial del 
SubsectorIndustrialdeCanVilalba 

Mercedes Álvarez Montes AntoniMuñozFranch 

Associació de municip is perla Mobili tat iel 
TransportUrbà(AMTU) 

Jordi Moreno Moreno Eduard Rusiñol Vega 

AgrupaciódeDefensaForestalElRoure M. Guadalupe Marcos Giménez JesúsLazoOrtega 
Conso rciLocalret.Assembleageneral M. Guadalupe Marcos Giménez Francisco Sánchez Escribano 

Solvay España, SA  Mercedes Álvarez Montes AntoniMuñozFranch 
ConsellComarcaldel Baix  Llobr egat   
Conselld’Alcaldes Jesús NaharroRodríguez Francisco Sánchez Escribano 

ConsellConsultiudela gent gran ( Juan Navarro Gómez-
FranciscoRuano -  AntoniaLunaPalacios) 

Francisco Sánchez Escribano M. Guadalupe Marcos Giménez 

Pacte Territorial per al 
desenvolupamenteconòmicil’ocupació 

M. Guadalupe Marcos Giménez Tamara Mendieta Llaves 

Consell de Salut JesúsNaharroRodríguez Sara Roca Ibáñez 

Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat JesúsNaharroRodríguez Giulia Mirto Ariño 

Fonscatalàdecooperacióal desenvolupament Giulia Mirto Ariño Maria Teresa Novell Joya 

Comu nitatsdepropietaris/veïns(Pg.Estació - C. 
Manresa- LaMorenetaAv.LluísCompanys) 

M. Guadalupe Marcos Giménez AntoniMuñozFranch 

Conso rcideTurismedelBaixLlob regat M. Guadalupe Marcos Giménez Tamara Mendieta Llaves 
Federación Española de Muni cipios y Pro vincias   

Assembleageneral JesúsNaharroRodríguez Francisco Sánchez Escribano 

RedEspañoladeCiudadesSaludables Sara Roca Ibáñez Sara Prados Luque 

 
Fundació Privada Àuria  JesúsNaharroRodríguez Giulia Mirto Ariño 

TallerOcupacionaldeCanComel les(TOCC) Giulia Mirto Ariño PilarCortadellaArchs 

Comunit atd ’usuaris d’ aigües subt erràniesde la  Cubetad’ Abrera 
 

 

Juntade Govern JesúsNaharroRodríguez Francisco Sánchez Escribano 

Juntadel’Aigua Mercedes Álvarez Montes Eduard Rusiñol Vega 
Xarxaloca lperala diversitati la ciu tadania Giulia Mirto Ariño RosaValor i Sabatier 

XarxadeCustòdiadelTerr itori Mercedes Álvarez Montes AntoniMuñozFranch 
Comu nitat de Propietaris de concessions 
administrativesdelMercatMunicipal 

M. Guadalupe Marcos Giménez Tamara Mendieta Llaves 

Juntal ocalde segur etat JesúsNaharroRodríguez M. Guadalupe Marcos Giménez 
Fundació Arc de Sant Martí  JesúsNaharroRodríguez Maria Teresa Novell Joya 
Xarxa Local de Consum  M. Guadalupe Marcos Giménez Tamara Mendieta Llaves 
INNOBAIX  JesúsNaharroRodríguez M. Guadalupe Marcos Giménez 
Associació Catalana de Municipis (ACM)  JesúsNaharroRodríguez M. Guadalupe Marcos Giménez 
Parc Rural Montserrat  JesúsNaharroRodríguez Francesc X.Serret Marsiñach 

 
No es produeixen intervencions i sotmesa la propost a a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor: 13  
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Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M. 
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya,  Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Alfred Delgado Ortega, Arantxa Galofré Freire, Mercedes Álvarez Montes 
i Jordi Moreno Moreno .  
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.   

 
Vots en contra:  1  
 

Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 

 
Abstencions:  3  
 
Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo 
Grup Municipal d’Abrera en Comú-E : Sr. Joaquin Eandi Cuttica 
 
 
10è PUNT. Delegació de competències en la JGL en ma tèria de contractació.  
 
Un cop celebrada la sessió constitutiva de la nova Corporació municipal per al mandat 
2019-2023, i aprovada la constitució i designació de membres de la Junta de Govern 
Local com a òrgan col·legiat d’existència obligatòria en aquest Ajuntament, procedeix 
la determinació de les seves atribucions o competències. 
 
Atès que segons l’article 51 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals (ROF), el Ple de l’Ajuntament pot delegar qualsevol de les seves atribucions en 
l’Alcalde o en la Junta de Govern Local. 
 
Atès que la periodicitat de les sessions del Ple pot dificultar i alentir la tramitació de 
determinats expedients contractuals, resulta convenient per tal d’afavorir una 
tramitació àgil i eficaç d’aquests expedients delegar les competències en matèria de 
contractació que corresponen al Ple en un altre òrgan col·legiat, la Junta de Govern 
Local, que celebra les seves sessions ordinàries amb molta més periodicitat. 
 
Atès que, quan la Junta de Govern Local exerceixi les competències delegades pel 
Ple, les sessions de la Junta seran públiques i serà preceptiu l’informe previ de la 
Comissió informativa, tal com estableix l’article 60.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
i l’article 113.1 2) del ROF. 
 
En virtut de les competències que la Disposició addicional segona de Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del sector públic, atribueixen al Ple de la Corporació, es 
proposa l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer.  La Junta de Govern Local ostentarà, per delegació del Ple, les competències 
següents: 
 
En matèria de contractació i patrimoni:  
 
a) Les competències com a òrgan de contractació en relació als contractes d'obres, de 
subministrament, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis i 
administratius especials quan el seu valor estimat superi el 10% dels recursos 
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ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, la quantia de sis (6) milions d'euros, 
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre (4) anys 
(incloses les seves eventuals pròrrogues) o quan l’import acumulat de totes les seves 
anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici, o la quantia assenyalada. 
 
b) La competència per celebrar contractes privats, l’adjudicació de concessions sobre 
els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la 
legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni, quan les competències no 
estiguin atribuïdes a l’alcalde, i dels béns declarats de valor històric o artístic, qualsevol 
que sigui el seu valor. 
 
Segon.  Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local, 
d’acord amb el que preveuen els articles 51 i 113 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, i en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent 
susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del text següent: 
 
“Atesa la delegació de competències efectuada pel Ple en aquesta Junta de Govern 
Local, mitjançant acord núm. [...] de data [...]” 
 
Tercer.  Aquestes delegacions, d’acord amb l’article 51 del Reglament  d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data d’adopció d’aquest 
acord, i tindran caràcter indefinit mentre no siguin revocades o modificades, sense 
perjudici de la potestat d’avocació per aquest Ple. 
 
Quart.  Comunicar aquest acord al personal tècnic i administratiu dels diferents Serveis 
municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, conjuntament amb la 
resta de resolucions i acords integrants del Cartipàs municipal, així com també al 
Tauler municipal i al Portal de Transparència. 
 
 
No es produeixen intervencions i sotmesa la propost a a votació, és aprovada per: 
  
Vots a favor: 13  
 
Grup Municipal del PSC: Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. M. 
Guadalupe Marcos Giménez , Sra. Maria Teresa Novell Joya,  Sr. Albert Roca Presas, Sra. Giulia Mirto Ariño, 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Alfred Delgado Ortega, Arantxa Galofré Freire, Mercedes Álvarez Montes 
i Jordi Moreno Moreno .  
Grup Municipal d’ERC: Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca Ibáñez.   

 
Vots en contra:  3  
 

Grup Municipal d’Ad’A:  Sr. Miquel Carrión Mateo i Sr. J.Andres Martín Álamo 
Grup Municipal de C’s: Sra. Mónica Lorente Gil 
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Abstencions:  1  
 
Grup Municipal d’Abrera en Comú -E: Sr. Joaquin Eandi Cuttica 

 
 

B)  ACTIVITAT DE CONTROL  

 
 

11è PUNT. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals  

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions locals pel 26 maig 2019, i 
constituït el nou ajuntament el dia 15 de juny de 2019, i amb l’objecte de dotar d’una 
major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, es fa necessari procedir, d'acord amb 
la legislació vigent, a donar compte dels grups municipals.  
 
Conforme allò disposat a l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles 
23.1 i 24 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, els 
regidors de les diferents candidatures s’han constituït en grups polítics. 
 
De la constitució dels grups polítics, dels seus integrants i dels seus portaveus se 
n’ha de donar compte al Ple municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Qualsevol modificació dels grups polítics, integrants, portaveus i suplents de 
portaveus haurà de ser comunicada als efectes informatius per poder donar compte 
al ple municipal.  
 
Per aquesta Alcaldia es dóna compte al Ple de la constitució dels grups polítics 
municipals, dels seus integrants i dels seus portaveus, que a continuació es 
relacionen: 
 
- GRUP MUNICIPALPARTIT SOCIALISTA (PSC-CP):  
 
Integrants : Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sra. 
Maria Guadalupe Marcos Gimenez, Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Jordi Moreno 
Moreno, Sra. Mercedes Álvarez Montes, Sr. Alfredo Delgado Ortega, Sra. Giulia Mirto 
Ariño, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Albert Roca i Presas i Sra. Arantxa 
Galofre Freire.  
 
Portaveu : Sra. Maite Novell Joya 
 
Suplent portaveu: Sra. Guadalupe Marcos Gimenez 
 
- GRUP MUNICIPAL ALTERNATIVA D’ABRERA (Ad’A):  
 
Integrants : Sr. Miguel Carrión Mateo i Sr. José Andrés Martín Álamo 
 
Portaveu : Sr. Miguel Carrión Mateo 
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Suplent portaveu: Sr. José Andrés Martín Álamo 
 
- GRUP MUNICIPALABRERA EN COMÚ (ABRERA EN COMÚ-E):  
 
Integrants : Sr. Joaquín Eandi Cuttica 
 
Portaveu : Sr. Joaquín Eandi Cuttica 
 
Suplent portaveu: --- 
 
- GRUP MUNICIPALESQUERRA REPUBLICANA (ERC):  
 
Integrants : Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach i Sra. Sara Roca  i Ibáñez.   
 
Portaveu : Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach 
 
Suplent portaveu: Sra. Sara Roca  i Ibáñez.   
 
- GRUP MUNICIPAL CIUTADANS (C’S):  
 
Integrants : Sra. Mónica Lorente Gil 
 
Portaveu : Sra. Mónica Lorente Gil 
 
Suplent portaveu: --- 

 
Els membres assistents es donen per assabentats 
 

12è PUNT. Exp. 3833/2019. Donar compte dels decrets d’Alcaldi a en materia 
d’organització . 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions locals pel 26 maig 2019, i 
constituït el nou ajuntament el dia 15 de juny de 2019, i amb l’objecte de dotar d’una 
major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, es fa necessari procedir, d'acord amb 
l’article 38 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i amb el 
Reglament orgànic municipal, a donar compte de les resolucions de l’alcaldia en 
matèria de nomenament de tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local, 
així com, de les delegacions que han estat conferides per l’Alcaldia. 
 
Feta lectura íntegra, es dóna compte dels següents Decrets dictats per l’Alcaldia:  
 
Primer . Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2019-0986 de data 20 de juny de 
2019, relatiu al nomenament dels tinents/es d’Alcalde, que s’annexa a aquest acord.   
 
Segon . Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2019-0987 de data 20 de juny de 
2019, relatiu a la constitució i composició de la Junta de Govern Local. 
 
Tercer . Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2019-0999 de data 20 de juny de 
2019, relatiu a l’aprovació de la nova organització del govern municipal que s’annexa 
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a aquest acord.  
 
Quart . Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2019-1008 de data 26 de juny de 
2019, relatiu a la delegació d’atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern 
Local que s’annexa a aquest acord.  
 
Quart . Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2019-1009 de data 27 de juny de 
2019, relatiu a la delegació d’atribucions de l’Alcalde a favor dels regidors/es que 
s’annexa a aquest acord.  

 
 
Els membres assistents es donen per assabentats 
 

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. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent 
les 19:45 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. 
 

Vist-i-plau 
 
El Secretari,                             L’Alcalde, 
 
Oscar Buxeres Soler                 Jesús Naharro Rodríguez 
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