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DECRET  
 
INCORPORACIÓ REGIDORA SRA. MARIA MONTSERRAT TRULLÀS  ESCODA 

 
 
En data 4 de setembre de 2020 va adquirir efectivitat la renúncia al càrrec de Regidor d’aquesta 
Corporació Municipal del Sr. Miquel Sàmper Rodríguez, pertanyent al Grup municipal JUNTS PER 
TERRASSA, un cop l’Excm. Ajuntament en Ple va prendre coneixement de la mateixa.  
 
De la referida renúncia es va trametre a la Junta Electoral Central la preceptiva comunicació amb 
indicació que a judici d’aquest Ajuntament, correspon cobrir la vacant a la Sra. Maria Montserrat 
Trullàs Escoda, tenint en compte l’ordre en el que figura dins la llista de candidats presentada per la 
Candidatura de JUNTS PER TERRASSA i atesa la renúncia del Sr. Daniel Nart Juanes a ocupar el 
càrreg de regidor de l'Ajuntament de Terrassa.  
 
Atenent la referida comunicació, en data 14 de setembre de 2020 la Junta Electoral Central ha 
procedit a emetre l’oportuna credencial com a regidora, i en data 29 de setembre de 2020 la Sra. 
Maria Montserrat Trullàs Escoda ha adquirit la condició plena de membre d’aquesta Corporació 
municipal com a regidora electa de l’Ajuntament de Terrassa, un cop efectuada la presa de 
possessió del càrrec en la sessió de caràcter ordinari realitzada pel Ple municipal en la indicada 
data. 
 
En data 29 de setembre de 2020, la Sra. Maria Montserrat Trullàs Escoda ha comunicat a aquesta 
Alcaldia, d’acord amb el que preveu l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, la seva 
incorporació al Grup Polític Municipal de JUNTS PER TERRASSA. 
 
Atenent aquests antecedents, i fent ús de les facultats que té legalment conferides, aquesta Alcaldia 

 
 

D E C R E T A : 
 
Primer.-  ADSCRIPCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL.  
 
Donar compte de l’adscripció de la Regidora d’aquesta Corporació, la SRA. . MARIA 
MONTSERRAT TRULLÀS ESCODA, al Grup Polític Municipal de JUNTS PER TERRASSA.  
 
Segon.- DELEGACIONS ALCALDIA. 
 
Complementar el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 5764, de data 18 de juny de 2019, de 
delegacions d’aquesta Alcaldia, complementat pel Decret 8061 de 3 d'octubre de 2019 i pel Decret 
2781 de 15 de maig de 2020, en el sentit de delegar en favor de la Regidora Sra. Maria Montserrat 
Trullàs Escoda, per al seu exercici de forma indistinta amb la resta de regidores i regidors d’aquesta 
Corporació municipal, les facultats que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi Civil per 
autoritzar matrimonis civils que es celebrin en el terme municipal de Terrassa. 
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Tercer.- ASSIGNACIÓ DRETS ECONÒMICS. 
 
Assignar a la Regidora Sra. Maria Montserrat Trullàs Escoda, els drets econòmics que pel concepte 
d’assistències a les reunions de l'Excm. Ajuntament en Ple i/o sessions comissions informatives (en 
quantia màxima mensual de 1.672 euros), en els termes establerts per l'acord Plenari de data 5 de 
juliol de 2019. 
 
Els imports que s’han determinat com assistències es percebran per mesos vençuts, prèvia 
acreditació a partir dels certificats d'assistència que a aquests efectes emeti la Secretaria General, 
de l'efectiva assistència com a mínim a una reunió al mes, del respectiu òrgan col·legiat. 
 
 
Quart.-  MODIFICACIÓ MEMBRES COMISSIONS INFORMATIVE S 
 
Aprovar, d’acord amb els canvis de designacions efectuats pel Grup Municipal de JUNTS PER 
TERRASSA, les variacions en la composició de les Comissions Informatives creades per acord del 
Ple municipal de data 5 de juliol de 2019, en les que s’integra com a vocal representant del referit 
rup municipal a la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, la Sra. 
Maria Montserrat Trullàs Escoda. 
 
Cinquè.- PUBLICACIÓ 
 
Que es doni compte del present Decret a l’Excm. Ajuntament en Ple, i que es procedeixi a fer públic 
el que ha estat disposat en la seu electrònica municipal – Portal de Transparència, d’acord amb el 
que preveu 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Jordi Ballart i Pastor 
Alcalde-President 

 
 
 


