JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària
del Ple municipal celebrat el dia 23 de novembre de 2017, que es publica
conjuntament amb el registre sonor, és el següent :

ACTA NÚM. 17/2017 ( 1213.03.017 ) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
23 DE NOVEMBRE DE 2017

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP )
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC )
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )

Al saló de Plens de la Casa
Consistorial, essent les 13:00
hores del dia esmentat a
l’encapçalament,
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. AlcaldePresident, Sr. Joan Carles Batanés
Subirana, i actuant com a
Secretari, el Sr. Josep González
Ballesteros.
Comprovat el quòrum d’assistència
del regidors/es, el Sr. AlcaldePresident, declara oberta la sessió,
procedint-se
acte
seguit
a
considerar
els
assumptes,
conforme a l’ordre del dia
inicialment fixat.

SR. SECRETARI:
Sr. Josep González Ballesteros, secretari,
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 26/09/2018
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

ORDRE DEL DIA
ASSUMPTE
ÜNIC. Designar mitjançant sorteig públics els
presidents i vocals, titulars i suplents, que
hauran de formar les meses de les eleccions al
Parlament de Catalunya, convocades pel dia 21
de desembre de 2017

EXPEDIENT

1421/2017

PÀGINA

2

ÚNIC. Designar mitjançant sorteig públics els presidents i vocals, titulars i
suplents, que hauran de formar les meses de les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades pel dia 21 de desembre de 2017

En unitat d’acte, es procedeix a la selecció de 7 reserves més per a cadascun dels
càrrecs de la mesa, als efectes que puguin utilitzar-se per cobrir les vacants que es
puguin escaure durant el procés posterior fins a la constitució efectiva de les meses
electorals.
La identitat d’aquests reserves queda guardada dins de l’arxiu informàtic generat pel
programari i s’incorpora a la plataforma de gestió dels expedients municipals
GESTIONA, dins de l’expedient núm. 1421/2017.
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Mitjançant el programari informàtic d’extracció de components de meses electorals
lliurat a l’Ajuntament per l’Oficina del Cens Electoral, i aplicant aquest les dades de les
meses electorals que resulten de l’edicte publicat per l’Instituto Nacional de Estadística
( Delegació Provincial de Barcelona ) al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del
dia 10 de novembre de 2017 i al cens d’electors tancat a dia 1 d’agost de 2017, s’obté
el resultat que figura a les relacions annexes a aquesta acta, i en les quals consten per
a cadascuna de les meses el titular i els dos suplents corresponents als presidents i
vocals de cadascuna de les meses electorals.

ANNEX 1. Resultat del sorteig de les meses electorals.

Aquest contingut es suprimeix per contenir dades de caràcter personal.

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 13:05 hores del dia esmentat a l’encapçalament.

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
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El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013,
de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,
accés a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a
informació pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

