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ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 12/2017, EXTRAORDINÀRIA, DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE MARTORELL CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2017. 
 
A la vila de Martorell, el dia 22 de novembre de 2017, essent les 20:03 hores, es reuneix el 
ple de l’Ajuntament, a la sala  de plens de la Casa de la Vila, en sessió extraordinària 
presidida per l’alcalde, senyor Xavier Fonollosa i Comas, amb l’assistència dels regidors i 
regidores senyors/senyores: Núria Canal Pubill, Lluís Esteve Balagué, Josep Casasayas 
Puig, Cristina Dalmau Cerdà, Lluís Amat Ferrer, Belén Leiva Herrera, Albert Fernández 
Claramunt, Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Raúl Rozalén Llanos, Antonio 
Carvajal Jiménez, Ricard Sánchez Gaya, Adolf Bargués Asturias, Míriam Riera Creus, Sergi 
Corral Barón, Vicente Casal Carriedo i Sergio Rodríguez Márquez 
 
Assisteix i dóna fe de l’acte el secretari de la Corporació, Jaume Tramunt Monsonet. 
 
No assisteixen el regidor senyor José Antonio Simón Cabrera, ni les regidores senyores 
Laura Ruiz Sigüenza i Asunción Moreno López. 
 
El senyor alcalde obre la sessió i explica que el seu objecte és procedir al sorteig públic per 
a la designació dels membres de les meses electorals que s’han de constituir al municipi de 
Martorell el dia 21 de desembre de 2017, amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya.  
 
Un cop efectuat el sorteig es dóna compte al Ple del següent: 
 
Primer.- Els membres designats per a formar part de les meses electorals que s’han de 
constituir al municipi de Martorell el dia 21 de desembre de 2017, amb motiu de la celebració 
de les eleccions al Parlament de Catalunya, són els que a continuació es detallen: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segon.- Les persones designades, per al cas que s'hagin de designar nous membres de les 
meses electorals en substitució dels assenyalats en el punt primer, són les que a continuació 
es relacionen: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tercer.- Els nomenaments es comunicaran a la Junta Electoral de Zona i a les persones 
interessades. 
 
I a les 20:22 hores el senyor alcalde aixeca la sessió. 


