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 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Isaac Albert i Agut

12/2019

21 JUNY 2019

El vint-i-u de juny de l’any dos mil dinou, a la Sala
de Govern 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, Jordi
Ballart i Pastor.

Núria Marín García
Noel Duque Alarcón
Miguel Ángel Moreno Félix
Lluïsa Melgares Aguirre

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 Lluís Soria Suárez , com a
interventor general accidental i el senyor Isidre
Colàs i Castilla com a Director de Serveis jurídics i
secretaria general.

Carles Caballero i Peña
Teresa Ciurana i Satlari
Membres excusats
Jennifer Ramírez Porras

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.

Altres assistents
Óscar González Ballesteros
Lluís Soria Suárez
Isidre Colas Castilla
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La presidència obre la sessió a les nou hores 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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1.

Constitució de la Junta de Govern Local – Mandat Corporatiu 2019-2023.

Composició
D’acord amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 5762/2019, la Junta de Govern
Local està integrada pels membres de la Corporació que següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JORDI BALLART i PASTOR (Alcalde)
ISAAC ALBERT i AGUT
NÚRIA MARIN GARCÍA
LLUÏSA MELGARES AGUIRRE
NOEL DUQUE ALARCÓN
TERESA CIURANA i SATLARI
JENNIFER RAMIREZ PORRAS
MIGUEL ÁNGEL MORENO FÉLIX
CARLES CABALLERO i PEÑA

Funcions
Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, així com les atribucions que li siguin delegades per l’alcalde o el Ple
municipal.
a) atribucions delegades de l’Alcalde (Decret 5764/2019)
•
•
•
•
•
•
•

Les aprovacions d’instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
L'aprovació dels convenis urbanístics que tinguin per objecte la gestió urbanística.
L'aprovació de l'informe municipal previstos a la Llei de prevenció i control
ambiental de les activitats, en els expedients d'autorització i/o llicència ambiental
L’aprovació de projectes d’obres quan el pressupost per coneixement de
l’administració sigui superior a 300.000 euros.
L’adjudicació de concessió sobre béns de l’Ajuntament, i l’adquisició de bens
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com l’alienació del
patrimoni.
L'aprovació de l’oferta pública d’ocupació.
L'autorització de convenis i acords de cooperació i/o col·laboració amb altres
administracions o amb institucions i persones públiques i/o privades, sempre que
del seu contingut resultin compromisos a càrrec de la Corporació que es situïn dins
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•

•

l'abast competencial de l'Alcaldia i comportin efectes de compromís econòmic per a
l’Ajuntament superiors a 300.000 euros.
Sol·licitar i acceptar subvencions i/o ajuts de naturalesa econòmica, quan la
disposició que aprovi la convocatòria designi l'Alcaldia com a òrgan competent per
fer-ho, o no en designi cap d'específic, i els efectes econòmics que comporti siguin
superiors a 300.000 euros.
Elaborar i sotmetre a aprovació plenària els plans de protecció civil d’àmbit
municipal

b) atribucions susceptibles de delegació per part del Ple municipal
•
•
•

•

•
•
•
•

Exercir les accions administratives i judicials en matèries de la competència
respectiva,
Declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'Ajuntament.
La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en
cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost,
llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les
operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats
en l'exercici anterior., tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes que no
siguin competència de l'alcaldia, així com 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 no sigui competència
de l'alcaldia, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el
seu valor.
L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
Formació de les Mesas electorals previstes a la LOREG.
Resoldre sol·licituds de compatibilitat d'empleats municipals.
La resolució dels expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus
derivades de l'aplicació de la normativa sobre el règim jurídic de la tinença
d'animals potencialment perillosos.

2 . Establiment del calendari de reunions.
En atenció a les atribucions assignades es recomana una periodicitat quinzenal. P.e.
els divendres primer i tercer de cada mes. A les 9.30 hores del matí.
Si finalment s’estableix el calendari de reunions del Ple el darrer divendres de mes (el
penúltim en el mes de juliol), la projecció de la proposta per a l’any 2019 restaria com
segueix:

Juliol
Setembre
Octubre
Novembre
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Junta de govern
Divendres 5/12
Divendres 6, divendres 20
Divendres 4, divendres 18
Divendres 8, divendres 22

Ple municipal
Divendres 19
Divendres 27
Divendres 25
Divendres 29
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desembre

Divendres 13

Divendres 20

Les sessions de la Junta de govern son públiques quan resolgui respecte d’atribucions
i competències que hagin estat delegades del Ple municipal, llevat d’aquests supòsits
no són públiques, sense perjudici que s’han de fer públics els acords adoptats.

3. Preparació de temes a sotmetre a la consideració del Ple municipal respecte
de requisits de funcionament i representació, a l’inici del mandat.
Previsió reunió Ajuntament en Ple
Data: 28 de juny de 2019
Hora 9:30 del matí
Ordre del Día:
1. Presa de possessió del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Terrassa de la Sra.
Meritxell Lluís i Vall.
2. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 5762/2019, de nomenament de membres
de la Junta de Govern Local.
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 5763/2019, de designació de Tinents
d’Alcalde.
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 5764/2019, de delegació d’atribucions en
favor de la Junta de Govern Local i de regidors i regidores delegats/des.
5. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. ........./2019, de constitució dels Grups
Municipals.
6. Acord sobre el règim de sessions ordinàries.
7. Acord de creació de Comissions Informatives i designació membres Comissió de
Transparència.
8. Acord d'establiment dels drets econòmics dels electes
9. Acord òrgans govern Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL
10. Acord representants societats participades TMESA i PROINTESA
11. Decret/Acord representants: Consorcis, Associacions, Fundacions...
12. Acord Plenari fixant el nombre i retribucions de funcionaris eventuals
Juntes Generals de Societats Municipals:
•

Acords de constitució Juntes Generals reduïdes de les societats municipals i
designació membres Consells d’Administració.
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4. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les deu hores i vint 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

Jordi Ballart i Pastor
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