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ACTA D’ESCRUTINI DE LES VOTACIONS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
EXERCICI 2023. 

A Els Hostalets de Pierola, essent les 14:00 hores del dia 30 de setembre de 2022, es 
reuneixen els següents membres als efectes de dur a terme l’escrutini dels vots 
presencials (en paper) dels pressupostos participatius, exercici 2023, deixant constància 
del resultat a l’expedient.

- Ma. Àngels Lorés Otzet, regidora de l’àrea de participació ciutadana.
- Gemma Fabrés Casals, regidora del grup municipal d’ERC.
- Jordi Parcerisas Valls, regidor del grup municipal JUNTS PELS HOSTALETS.
- Marta Valls Cursellas, per part dels serveis tècnics municipals.
- Ivette Cucurell Palomas, per part dels serveis tècnics municipals.
- M. Alba Arrufat Vilaginés, secretària de l’Ajuntament, que dóna fe dels procés

Excusa la seva absència:
- Daniel Vendrell Domínguez, regidor del grup municipal de SUMEM.

Un cop dut a terme l’escrutini de les votacions, per part de la secretària, s’aixeca aquesta acta 
amb el resultat que es detalla a continuació:

ORDRE PROPOSTA VOTS
1 Plaques solars 52
2 Autosuficiència energètica del poble 51
3 Joventut 29
4 Tots informats 13
5 Llibertat expressió 14

TOTAL VOTS

Vots nuls: 8
Vots blancs: 0

El nombre de votants ha estat 167. Cada participant podia votar una de les 5 propostes 
presentades.

Es detalla el resultat de les tres propostes seleccionades d’entre les cinc  opcions presentades:

ORDRE PROPOSTA VOTS
1 Plaques solars 52
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2 Autosuficiència energètica del poble 51
3 Joventut 29

I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 15,10 hores, s’aixeca la present acta que és 
aprovada, i serà signada electrònicament pels assistents. La data i hora de formalització de la 
present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que corresponguin, és la que consta 
en el present document, amb independència de la data de formalització de la signatura 
electrònica. 
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