DECRET núm.

5762

DATA
18 de juny de 2019
Dependència
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DECRET
NOMENAMENT MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL
En data 15 de juny de 2019 s’ha procedit a constituir la Corporació Municipal resultant de les eleccions
municipals realitzades en data 26 de maig d’enguany, havent-se produït també en la mateixa reunió de caràcter
especial i de constitució, l’elecció i presa de possessió del càrrec d'Alcalde de Terrassa.
D’acord amb el que estableixen els articles 20 i següents de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i 48 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim
Local de Catalunya, pel que fa a les regles que determinen l'organització municipal, així com el que determina
l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, dins del trenta
dies següents al de la sessió constitutiva, el President procedirà a convocar la sessió o sessions extraordinàries
del Ple de la Corporació que siguin precises, per tal de resoldre respecte tots aquells requisits de funcionament
i representació.
La concreció de la referida normativa a l'Ajuntament de Terrassa fa que dins l'organització municipal existeix la
Junta de Govern Local, a la que correspon l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, i
aquelles altres atribucions la llei determini o que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin, i que s'integra
per l'alcalde i un nombre de regidors no superior a nou, nomenats i separats lliurement per l'Alcalde-President,
el qual n'ha de donar compte al Ple.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que li atribueixen l'article 23 de la Llei 7/1985, Reguladora
de les Bases del Règim Local, l'article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i del Règim Local de Catalunya, i l’article 34 del Reglament Orgànic Municipal,
DECRETA
PRIMER.- NOMENAR com a membres de la JUNTA DE GOVERN LOCAL que presideixo, els regidors i
regidores següents:
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
SEGON.- Designar portaveu del govern a la Sra. Núria Marín García.
TERCER.- Que es notifiqui el present Decret a tots els interessats, que s'efectuï la publicació corresponent en
la seu electrònica municipal – Portal de Transparència, d’acord amb el que preveu l’article 8 i concordants de la
Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en el Butlletí Oficial de la Província,
d'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i
que es doni compte al Ple de la Corporació en la propera reunió que celebri.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde

