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ADVERTIMENT: La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per l’Ajuntament en Ple
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 l’Ajuntament en Ple 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 LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE
EL DIA 31 D’AGOST DE L’ANY 2015
- SESSIÓ NÚM. 11/2015 ALCALDE - PRESIDENT
SR. JORDI BALLART i PASTOR

REGIDORS/ES ASSISTENTS
SR. AMADEU AGUADO MORENO
SR. DAVID AGUINAGA ABAD
SR. ISAAC ALBERT AGUT
SR. CARLES CABALLERO PEÑA
SR. NOEL DUQUE ALARCON
SR. JOSEP FORN CADAFALCH
SR. JAVIER GONZALEZ DELGADO
SR. MARC GRAU SOLES
SRA. MERITXELL LLUÍS VALL
SR. EMILIANO MARTINEZ NAVARRO
SR. JAVIER MARTINEZ RAMIREZ
SR. XAVIER MATILLA AYALA
SRA. LLUÏSA MELGARES AGUIRRE
SRA. MARTA MUNTANYOLA PABLO
SR. DANI NART JUANES
SRA. CARMEN ORTUÑO APARCERO
SRA. MARIA RAMBLA AMAT
SRA. ROSA MARIA RIBERA MITJAVILA
SRA. ANNA RIUS ULLDEMOLINS
SR. MIQUEL SÀMPER RODRIGUEZ
SRA. MARIA SIRVENT ESCRIG
SR. GABRIEL TURMO SAINZ
SR. ALFREDO VEGA LOPEZ

REGIDORS/ES EXCUSATS
SR. MARC ARMENGOL PUIG
SR. JORDI FLORES BORNAO
SRA. CARME LABÒRIA ROJAS

SECRETARI GENERAL Accidental
SR. ISIDRE COLÀS i CASTILLA

Al Saló de Plens de la Casa
Consistorial de la ciutat de Terrassa, a
trenta-un d’agost de l’any dos mil quinze, es
reuneix l’Ajuntament en Ple per realitzar en
primera convocatòria Sessió Extraordinària,
sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. AlcaldePresident de la Corporació, Jordi Ballart i
Pastor.
Assisteixen els Regidors i Regidores
que al marge s’anomenen, assistits tots ells
pel Sr. Isidre Colàs i Castilla, Secretari
General Accidental de la Corporació.
Oberta la sessió per la Presidència,
quan passen cinc minuts de les nou del matí
del dia de la data, es procedeix a la
substanciació de l’únic assumpte que
conforma l’Ordre del dia de la present
sessió.
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Únic.- Aprovar la llista de components de les Meses Electorals de la Ciutat de Terrassa que s’han
de constituir amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el proper dia
27 de setembre de 2015, resultant del sorteig efectuat en acte públic entre les persones que
figuren inscrites a les Llistes del Cens Electoral vigent.
Per unanimitat dels Regidors i Regidores presents, l’Ajuntament en Ple aprova el següent
acord:
ÚNIC.- Aprovar la llista de components de les Meses Electorals de la Ciutat de Terrassa que
s’han de constituir amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el proper dia 27
de setembre de 2015, resultant del sorteig efectuat en acte públic entre les persones que figuren
inscrites a les Llistes del Cens Electoral vigent.
I no havent-hi cap més assumpte que tractar, quan passen sis minuts de les nou del matí del
dia de la data, per part de la Presidència s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present Acta, que
com a Secretari CERTIFICO.

