ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta
de Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la
intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb
habilitació en una norma amb rang legal.

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Amadeu Aguado i Moreno
Gracia García Matute

07/2019

1 ABRIL 2019

L’u d’abril de l’any dos mil dinou, a la Sala de
Presidència del consistori de la ciutat de Terrassa,
es reuneix la Junta de Govern Local per fer en
primera convocatòria la sessió extraordinària, sota
la presidència del senyor alcalde – president,
Alfredo Vega López.

Eva Candela López
Javier García Romero
Manuel Giménez Guardia

Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel senyor Óscar
González Ballesteros, secretari general. També
està present el senyor Félix Gómez Munné, com a
interventor general.

Jordi Rueda Muñoz
Adrián Sánchez Morales
Membres excusats
Marc Armengol i Puig
Altres assistents
Óscar González Ballesteros

També assisteix el Sr. Pere Montaña Josa, director
de l’Àrea 2 de Serveis Generals i Govern Obert, el
Sr. Jesús Romero Blasco, cap de sistemes
d’informació terrritorial i el Sr. Martí Pujol
Brustenga, cap d’unitat del padró municipal
d’habitants.
La present sessió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el previst
a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local, interpretat
conforme la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre de 2013.
La presidència obre la sessió a les vuit i trenta
minuts del matí i seguidament s’analitzen els punts
de l’ordre del dia que s’indiquen.
Les opinions sintetitzades dels membres de la Junta
de Govern Local es dedueixen de l’apartat de
motivació dels acords adoptats.
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Únic. Aprovar la llista de components de les Meses Electorals de la ciutat de
Terrassa que s’han de constituir amb motiu de les eleccions generals que es
celebraran el proper dia 28 d’abril, resultant del sorteig que s’efectuarà en acte
públic entre els ciutadans i ciutadanes que figuren inscrites a les Llistes del
Cens Electoral.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat
dels assistents i s’adopten els següents acords:

Mitjançant Reial Decret 129/2019 de 4 de març, es dissol el Congrés els Diputats i el
Senat i es convoquen eleccions a ambdues cambres, que se celebrarà el proper
diumenge dia 28 d’abril. De conformitat amb el que determina l’article 26.1 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la formació de les Meses
Electorals, és competència dels Ajuntaments sota la supervisió de les Juntes
Electorals de Zona.
L’apartat segon del referit article 26 de la llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral
General, estableix que els Presidents i Vocals de cadascuna de les Meses Electorals
són designats mitjançant sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la
llista d’electors de la Mesa corresponent.
Atès que en virtut de l’acord de delegació adoptat per l’Excm. Ajuntament en Ple en
data 29 d’octubre de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 9 de
novembre de 2015, la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a la formació
de les Meses Electorals.
Aquesta Alcaldia-Presidència s’honora en proposar l’adopció del següent

ACORD
UNIC.- Aprovar la llista de components de les Meses Electorals de la Ciutat de
Terrassa que s’han de constituir amb motiu de la realització de les eleccions generals
que es celebraran el proper dia 28 d’abril, resultant del sorteig efectuat en acte públic
d'entre els ciutadans i ciutadanes que figuren inscrits a les Llistes del Cens Electoral.
No obstant, la Junta de Govern Local resoldrà conforme consideri oportú.
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A les vuit hores i quaranta cinc minuts el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta i certifico.

El secretari

Vist i plau
L'alcalde - president

Óscar González Ballesteros

Alfredo Vega i López
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