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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
DE SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2012 
 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP ) 
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP ) 
Sr. Xavier Racero Esquius ( GfP ) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sra. Dolça Olga González Recacha  
( CIU ) 
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sr. Agustí Masana i Santamaria  
( Imagina’t ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
 
ABSENT SENSE EXCUSA :   
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
 
 
SR. SECRETARI : 
 
Sr. Santiago González Castellanos 
 
 
 
També hi assisteixen el Sr. Jordi 
Martínez Sáez, Tècnic informàtic 
municipal; i la Sra. Maria Carreras 
Porredón, administrativa de gestió de 
l’àrea de Padró municipal d’habitants.  

 
Al saló de Plens de la Casa 
Consistorial essent les nou hores del 
dia dimecres viint-i-nou d’octubre de 
dos mil dotze, prèvia convocatòria a 
tal efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió extraordinària de 
l’Ajuntament , els senyors/es 
regidors/es al marge ressenyats, sota 
la presidència del Sr. Alcalde- 
President, Sr. Joan Carles Batanés 
Subirana, i actuant com a Secretari el 
Vicesecretari de l’Ajuntament Sr. 
Santiago González Castellanos. 
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat.
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Prèvia convocatòria realitzada a tal efecte per Decret d’Alcaldia del dia 24 d’octubre de 
2012, es reuneix el Ple amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària amb el següent 
ordre del dia: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
PUNT ÚNIC. Realització del sorteig entre els electors per al nomenament de 
Presidents i Vocals que hauran de constituir les meses electorals per a les 
eleccions al Parlament de Catalunya 2012.  
 
 
Pel Secretari, es dóna compte que per Decret 104/2012, d’1 d’octubre (DOGC núm. 
6224 de 2.10.12) s’ha convocat eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar en 
data 25 de novembre de 2012, així com dels preceptes aplicables a la formació de les 
meses electorals continguts a la vigent llei de règim electoral general i del procediment 
que ha de seguir-se pel desenvolupament del sorteig : 
 
L’article 26 del Llei Orgànica 5/85, de Règim Electoral General ( LOREG ) estableix 
que: “La formació de les meses competeix als ajuntaments sota la supervisió de les 
Juntes Electorals de Zona.” La Junta Electoral de Zona ha delegat al Secretari de 
l’Ajuntament la notificació de la designació als membres de les meses electorals.  
 
Als apartats 2 i 3 de l’esmentat article 26 es descriuen tant els requisits necessaris per 
a ser membres de les meses com el moment en el qual haurà de procedir-se a la 
formació de les mateixes. Igualment, s’estableix la necessitat de procedir al 
nomenament de dos suplents per a cadascun dels membres de la Mesa.  
 
Com estableix el punt 2 de l’article 26, el sorteig és públic, i es realitzarà entre els dies 
vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, per la qual cosa el sorteig 
s’haurà de celebrar entre els dies 27 i 31 d’octubre de 2012. Per això, la Corporació en 
Ple, reunida en la present sessió, procedirà, des de l’Àrea de Padró-Atenció al Públic, 
a la celebració d’aquest mitjançant l’execució del corresponent programa informàtic 
aplicat a tots els electors que compleixin amb els requisits que seguidament es 
detallaran :  
 
Procediment informàtic per a l’obtenció de components de les meses per a les 
Eleccions municipals a celebrar el dia 29 de novembre de 2012. 
 
El sorteig s’efectuarà utilitzant com a font d’informació el Cens d’Electors que el 
Instituto Nacional de Estadística ha subministrat amb caràcter previ a l’Ajuntament. El 
contingut dels fitxers CER ( Cens d’Espanyols Residents a Espanya ) i CERA ( Cens 
d’Espanyols Residents Absents ) corresponents al municipi de Sant Fruitós de Bages, 
està format pels electors nacionals, facilitats per l’Oficina del Cens i comprèn tots els 
habitants amb divuit anys complerts en el dia de les Eleccions – 25 de novembre de 
2012 -  i que ascendeixen a 6.191.   
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Les característiques del conjunt dels electors preses en consideració de cara al 
present sorteig són les següents : 
 
 

Categories d’electors a efectes del 
sorteig Número d’electors Observacions 

Electors sense estudis 28 queden exclosos del 
sorteig 

Electors majors de 70 anys en el dia de 
les eleccions 817 queden exclosos del 

sorteig 
Electors candidats a components de 
mesa 6149  

Electors candidats a presidents, que han 
de tenir com a mínim batxillerat superior 
o equivalent 

2175  

Electors candidats a vocals, allà on no 
estan exclosos els candidats a 
presidents 

6149  

   
Nombre de meses electorals 10  

 
 
Aquestes informacions són necessàries, ja que determina els límits en els quals s’ha 
de moure la rutina que obté aleatòriament els components de cadascuna de les 
meses. 
 
Per aquesta ocasió, es manté igual procediment que a les passades eleccions 
municipals: 
 
1. S’utilitza el programa informàtic d’extracció de components de meses 

electorals proporcionat per la pròpia Oficina del Cens Electoral. 
 

Aquest programa ha estat elaborat per l’INE i compleix els requisits exigits a la 
normativa per a la designació dels components de les meses electorals.  

 
2. El sorteig es realitza de forma directa i immediata des de l’Àrea d’Atenció al 

Públic.  
 

El tècnic d’informàtica municipal, amb el software subministrat, ha instal·lat 
l’aplicació a l’equip situat a l’Àrea de Padró i Atenció al públic, per tal que es pugui 
realitzar el sorteig.  
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Un cop instal.lat el software, es procedirà  a la seva execució d’acord amb el 
manual d’ús facilitat per l’INE.   

 
3. S’obtenen dues llistes diferents : una principal i una altra subsidiària.  
 

Per a resoldre dels problemes que puguin derivar-se de la manca de notificació als 
seleccionats de la llista principal (president i dos vocals titulars, més dos suplents 
per cadascun dels càrrecs), es procedeix a escollir fins a 6 suplents de cada 
càrrec, de forma que els suplents posteriors al segon quedin com a reserves, que 
s’utilitzarà en cas que no es garantitzi l’adequada constitució de totes i cadascuna 
de les meses electorals. 
 
Com a resultat d’aquest, s’obtindrà un únic fitxer, que es gravarà en suport digital, 
que s’entregarà al Secretari de l’Ajuntament i que, a més, se n’adjuntarà una còpia 
a l’expedient en format CD. 

 
El corresponent fitxer serà processat a l’Àrea d’Atenció al Públic per a obtenir els 
llistats que s’entregaran posteriorment a la Junta Electoral de Zona i serà 
coincident amb el fitxer en poder del Secretari de l’Ajuntament.  

 
A continuació i per acabar el procés, es generen els següents llistats :  

 
- Llistat específic per districte, secció i mesa dels components i els seus suplents 
- Notificacions de les designacions per a cada component i suplent de les 

meses. 
 

Conclòs el sorteig, i conforme al resultat del mateix, l’Ajuntament Ple, per 
unanimitat dels membres de la Corporació assistents, va acordar la designació 
dels Presidents i Vocals, titulars i suplents, que hauran de formar les meses 
electorals per a les Eleccions Generals del 29 de novembre de 2012 . 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixecà la sessió a les nou 
hores i quinze minuts,  estenent-se la present acta, del què com a Secretari en 
dono fe. 

 
 

L’Alcalde,     Regidors assistents 
 
 
 
 
 
 
 

En dono fe,  
El Secretari 
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Certifico que aquest document reprodueix l’acta aprovada, un cop revisada la 
presència de dades de caràcter personal, en compliment de la normativa de 
protecció de dades personals. 
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