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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.
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Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Núria Marín García
Jennifer Ramírez Porras
Noel Duque Alarcón
Isaac Albert i Agut

16/2019

4 OCTUBRE 2019

El quatre d’octubre 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 ordinària, sota la presidència
del senyor alcalde – president, Jordi Ballart i Pastor.
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 Isidre Colàs i Castilla com a
Coordinador General i el senyor Félix Gómez
Munné, com a interventor general.

Teresa Ciurana i Satlari
Lluïsa Melgares Aguirre
Miguel Ángel Moreno Félix
Membres excusats

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.

Carles Caballero Peña
Altres assistents
Óscar González Ballesteros
Isidre Colàs Castilla
Félix Gómez Munné

1.

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.

Aprovar l’acta de la reunió realitzada el 20 de setembre de 2019 (15/2019)

L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió del 20 de setembre de 2019
(15/2019), s’aprova per unanimitat dels membres presents.
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2 . Programa de Govern Municipal 2019-2023.
Pren la paraula el Sr. Ballart per presentar el “Programa de Govern 2019-2023”, com a
document estratègic que està previst desenvolupar durant el present mandat
corporatiu. Prega als membres de l’equip que en prenguin nota, l’estudiïn i facin les
esmenes necessàries per a la seva propera aprovació en sessió extraordinària. Que
tindrà lloc el proper dimarts 8 d’octubre a les 9:45 amb un únic punt, l’aprovació del
“Programa de Govern 2019-2023”.
3 . Propostes urgents.
El senyor Isidre Colàs intervé per presentar un document, i repartir a tots els membres,
que porta per títol “Dades procediments de contractació 2016-2019” amb l’evolució en
anys de càrrega de treball i volum d’expedients en el transcurs dels anys 2016, 2017,
2018 i 2019.
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 deu minuts el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta i certifico.

El secretari general

Óscar González Ballesteros
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Vist i plau
L'alcalde - president

Jordi Ballart i Pastor
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