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L’Alcaldia  sotmet a la consideració de la Junta de Portaveus el següent ACORD: 
 
Acord de la Junta de Portaveus per deixar sense efecte la moció per  a la 
commemoració del 30 aniversari de la mort del sabadellenc Antonio José Martos 
Martínez, per un cotxe bomba perpetrat per ETA 
 
A la Junta de Portaveus de 27 de gener es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a 
favor dels grups municipals del PSC, ERC, Ciutadans i Junts per Sabadell i l’abstenció del 
grup municipal de la Crida, una moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per  a la 
commemoració del 30 aniversari de la mort del sabadellenc Antonio José Martos Martínez, 
per un cotxe bomba perpetrat per ETA  
 
Els acords d’aquesta moció són els següents: 
 

Que se conmemore en la ciudad el 30 aniversario de la muerte del ciudadano sabadellense 

Antonio José Martos Martínez, con un coche bomba a manos de la banda terrorista ETA.  

 

2.-Que se incluya en próximas actualizaciones del Plan de Memoria Democrática de Sabadell 
para que todos los ciudadanos sean conocedores de los atentados perpetrados en Sabadell o a 
sabadellenses,  

 
Amb data 7 de febrer de 2022 es va rebre instància amb num. referència: ATCE160EAN de 
la Sra. Núria Camí Pérez al·legant que ningú els havia consultat la voluntat de dur endavant 
aquesta iniciativa i sol·licitant deixar sense efecte aquesta moció. 
  
Per aquests motius proposo a la Junta de Portaveus del següent  
  

ACORD 
 
Primer.- Deixar sense efecte la moció aprovada a la Junta de Portaveus de 27 de gener de 

2021 per a la commemoració del 30 aniversari de la mort del sabadellenc Antonio José 
Martos Martínez, per un cotxe bomba perpetrat per ETA 

 
Segon.- Traslladar aquest acord a la interessada, Sra. Núria Camí Pérez. 
 


