
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'OLOT

ANUNCI sobre convocatòria de la consulta popular sectorial de caràcter no referendari.

En data 27 d'abril de 2016, l'Alcalde de l'Ajuntament d'Olot ha dictat el Decret que es transcriu íntegrament a
continuació:

 

“Vist el decret de l'alcaldia de data 27 d'abril de 2016 de promoure una consulta popular no referendària de
caràcter sectorial per decidir per decidir dues qüestions:

a) si Olot ha de deixar d'organitzar correbous i

 

b) si la variant d'Olot es considera una obra urgent i prioritària.

 

Atès l'article 10.3 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres
formes de participació ciutadana que autoritza als alcaldes com a representants dels ens locals a aprovar la
convocatòria de les consultes.

 

Ateses les atribucions conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local.

 

DECRETO

 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria del procés de participació ciutadana mitjançant consulta popular sectorial de
caràcter no referendari sobre dues qüestions:
a) si Olot ha de deixar d'organitzar correbous i

b) si la variant d'Olot es considera una obra urgent i prioritària..

 

SEGON.- Aprovar les normes específiques de la consulta que consten com annex I del present Decret.

 

TERCER.- Aprovar el text de la consulta que seran dues preguntes en els termes següents:

1.- Olot ha de deixar d'organitzar correbous?

Si / No / en blanc

 

2.- Consideres la Variant d'Olot obra urgent i prioritària?

Si / No / en blanc

 

El votant podrà elegir qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.
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QUART.- Establir que l'única modalitat de votació prevista per aquesta consulta sigui l'electrònica.

 

CINQUÈ.- Fixar com a dies que tindrà lloc la votació entre l'1 i el 7 de juny.

 

SISÈ.- Disposar que les persones legitimades a participar en la consulta seran les persones majors de 16 anys
empadronades a Olot

 

SETÈ.- Obrir un període de campanya informativa que s'iniciarà el dia següent a la publicació d'aquest decret i
acabarà el dia 30 de maig a les 24 hores, on s'informarà a la ciutadania pels mitjans adequats sobre l'objecte i
els elements bàsics del procés.

Durant la campanya informativa es reservaran espais i locals públics per tal de que les entitats, organitzacions
i associacions interessades en el procés puguin fer actes de campanya o de debat en relació a la pregunta
formulada.

Es reservaran també espais a la via pública per la col·locació de cartells, pancartes i/o banderoles informatives
sobre el procés.

 

VUIETÈ.- Es constituirà una mesa electoral electrònica amb les funcions i composició assenyalades en la
normativa específica annexada.

 

NOVÈ.- Aprovar la memòria econòmica que recull les despeses derivades de l'organització de la consulta.

 

DESÈ.- Publicar aquest decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes del que disposa l'article
12.2 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de
participació ciutadana.

Disposar també la publicació d'aquest decret en la pàgina web municipal per donar compliment a la normativa
sobre la transparència.

 

ONZÈ.- Comunicar aquest decret a l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

 

DOTZÈ.- Donar compte d'aquest decret al Ple municipal en la propera sessió que se celebri.

 

 

ANNEX I

 

REGLES ESPECÍFIQUES DE LA CONSULTA SECTORIAL DE CARÀCTER NO REFERENDARI SOBRE DUES
QÜESTIONS:

 

- SI OLOT HA DE DEIXAR D'ORGANITZAR CORREBOUS I

- SI LA VARIANT D'OLOT ES CONSIDERA UNA OBRA URGENT I PRIORITÀRIA
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Article 1. Període de difusió institucional

El període de difusió institucional s'inicia amb la convocatòria de la consulta,i finalitza un cop celebrada.

L'Ajuntament d'Olot durà a terme una campanya informativa de caràcter institucional de conformitat amb les
previsions de l'article 12.3 de la Llei 10/2014 i en cap cas l'Ajuntament podrà influir sobre la participació, ni
sobre l'orientació de les respostes, garantint la transparència, la igualtat d'oportunitats i el respecte del
pluralisme polític.

 

Article 2. Campanya i debat públic

La campanya i el debat públic tenen per objecte la informació i el contrast de posicions sobre l'objecte de la
consulta que es convoca, així com demanar suport a totes les persones que estan legitimades per participar-hi.

La campanya s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitzarà a les zero hores del dia
previst per a les votacions

Durant aquest termini l'Ajuntament d'Olot informarà a la ciutadania pels mitjans que cregui adequats de
l'objecte i els elements bàsics del procés de participació ciutadana i entre d'altres del col·lectiu de persones
cridades a participar, l'objectiu del procés, les alternatives plantejades, el període de participació i les
modalitats de participació.

 

Article 3.- Utilització d'espais públics i espais informatius en els mitjans de comunicació.

El període d'utilització dels espais públics coincidirà amb els de la campanya.

L'Ajuntament d'Olot reservarà locals i espais públics per a la realització d'actes de campanya per part de les
organitzacions i formacions polítiques interessades; i els farà públics en la pàgina web i el tauler d'anuncis
municipals des del dia de la publicació de la convocatòria. La publicació especificarà els locals i la disponibilitat
de dies i horari.

A partir de la data de la publicació dels espais reservats es podran formular les sol·licituds i s'autoritzaran per
ordre d'entrada de la petició.

L'Ajuntament d'Olot també reservarà i farà públics els llocs de la via publica on es podran col·locar cartells,
pancartes o banderoles, en els mateixos terminis assenyalats en els paràgrafs anteriors.

 

Article 4.- Comissió de control i de seguiment

La Comissió de control és l'òrgan encarregat de vetllar per tal de que la consulta s'ajusti als principis, regles i
requisits fixats per la normativa vigent i que es respecti el procediment i les regles especifiques de la
convocatòria. Per complir amb aquests objectius la Comissió de Control actuarà en plena autonomia i
independència en l'¡exercici de les seves funcions.

La composició de la Comissió s'ajustarà al que estableix l'article 14è de la Llei 10/2014.

 

Article 5.- Organitzacions interessades

S'entén per organitzacions interessades, de conformitat amb les prescripcions de l'article 13 de la Llei 10/2014,
les organitzacions socials o professionals amb personalitat jurídica l'objecte de les quals tingui relació amb
l'objecte de la consulta. Així mateix, les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament d'Olot

A aquests efectes, totes les organitzacions i formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament d'Olot que
vulguin participar a la consulta podran presentar les seves sol·licituds de participació en un termini de quinze
dies a comptar des de la data de publicació del Decret de convocatòria al DOGC

En la sol·licitud, les organitzacions socials i professionals hauran d'adjuntar la documentació necessària que
permeti verificar la relació entre el seu objecte social i el de la consulta. Aquesta documentació serà la següent:

- Una còpia compulsada, o l'original i una còpia que es compulsarà a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, dels seus
estatuts i la composició dels seus òrgans de govern.

Les sol·licituds que formulin les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament d'Olot hauran d'anar
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signades pels portaveus del grup municipal, sense que sigui necessari aportar cap altra documentació.

D'acord amb el que disposa 13.4 de la Llei 10/2014 la Comissió de Control declararà, si és el cas, la condició
d'organització interessada mitjançant una resolució motivada. Aquesta declaració no serà necessària en el cas
de formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament d'Olot en tenir, en tot cas, la condició
d'interessades

 

Article 6.- Mesa electoral electrònica

La mesa electoral estarà formada per:

 

- La Secretària General de l'Ajuntament

- La vice secretaria

- El cap de l'àrea de serveis generals

- El lletrat d'urbanisme

- El cap tècnic informàtic.

 

Exercirà les funcions de Presidenta de la Mesa, la Secretària General

Exercirà les funcions de Secretària de la Mesa, la Vice secretària General.

Es constituirà la mesa electoral al moment abans d'iniciar-se la votació. En aquest moment es crearà la clau
privada de l'elecció i el password d'accés i s'activarà el procés, introduint l'hora inicial i final de la votació

En aquest acte es fixarà també el llindar del nombre de membres de la Mesa necessari per a declarar-se
vàlidament constituïda.

S'aixecarà acta d'aquesta sessió recollint els aspectes relacionats

Constituïda la Mesa es publicarà l'elecció. La publicació de l'elecció implica que els votants puguin accedir a la
plataforma de vot electrònic.

 

Article 6.- Persones legitimades a participar

D'acord amb la convocatòria poden participar en aquest procés de participació ciutadana les persones majors
de 16 anys residents a Olot i inscrites en el padró d'habitants tancat a 29 de febrer de 2016.

L'edat mínima per participar s'ha de complir abans de la data d'inici de les votacions.

L'Ajuntament elaborarà la llista de persones legitimades per a participar, i l'aprovarà la Comissió de Control i
seguiment.

Les persones legitimades a participar podran consultar la llista provisional a partir del dia de la publicació de la
convocatòria i fins el 10 de maig, de manera presencial a l'oficina OAC de l'Ajuntament i presentar
reclamacions dins d'aquest termini.

El dia 15 de maig es resoldran per la Comissió les al·legacions s'aprovarà la llista definitiva de persones
cridades a participar.

 

Article 7.- Sistema de Votació

L'única modalitat de votació serà la electrònica

Serà accessible a través d'ordinadors, tablets i smartphones.

La consulta es farà per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament d'Olot www.olot.cat i caldrà identificar-se amb
el document oficial d'identitat i amb la credencial de vot impresa en sobre cec i enviades als votants a l'adreça
que figura en el padró d'habitants. La tramesa postal es realitzarà durant el mes de maig.
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Si abans del dilluns 23 de maig no s'ha rebut la contrasenya o s'ha extraviat caldrà dirigir-se a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà d'Olot perquè es pugui generar nou codi.

Les persones que no tinguin accés a Internet o bé que necessitin ajuda per votar podran adreçar-se als
següents llocs d'Olot habilitats a l'efecte i dins l'horari d'atenció habitual al públic.

a) Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Olot. Passeig Ramon Guillamet, núm. 10

b) Hospital. Avinguda dels Països Catalans núm. 86

c) Institut Municipal de Promoció IMPO, carrer de Tomàs de Lorenzana núm. 15

d) Biblioteca Marià Vayreda, carrer del Pati, núm. 2

e) Institut Municipal d'Educació IME, Avinguda de Sant Joan de les Abadesses, núm. 20.

f) Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, CASG, Plaça del Palau, núm. 8

 

Article 8.- Desenvolupament de la votació

La votació es podrà efectuar electrònicament durant els dies de l'1 al 7 de juny, les 24 hores del dia. Iniciant-
se a les 8 del mati del dia 1 fins a les 20 hores del dia 7 de juny

 

Article 9.- Sentit del vot

El sentit del vot, en resposta a les preguntes formulades, es realitzarà marcant una creu únicament en una de
les tres propostes alternatives que hi figuren per cada pregunta.

La no marcació de cap casella de la papereta computarà com a vot en blanc

Tècnicament no es podrà efectuar més d'una resposta per pregunta

Es permetrà als votants votar tantes vegades com vulguin però solsament l'últim vot emès es tindran en
compte durant el recompte.

La Mesa es reunirà dins les 24 hores següents al tancament de la votació i prèvia convocatòria per fer el
recompte de vots i en donarà el resultat diferenciant

 

VOTS AFIRMATIUS

VOTS NEGATIUS

VOTS EN BLANC

 

Article 10.- Preguntes

Segons el decret d'aprovació de la convocatòria les dues preguntes que es formularan seran:

 

1.- Olot ha de deixar d'organitzar correbous?

Si / No / en blanc

 

2.- Consideres la Variant d'Olot obra urgent i prioritària?

Si / No / en blanc

Per la votació es podrà elegir qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya

 

Article 11.- Recompte de resultats
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Finalitzada la votació i dins les 24 hores següents es reunirà la mesa electoral per tal de fer el recompte de
vots.

El recompte de vots s'efectuarà introduint el password habilitat a l'efecte, que haurà estat inactivat durant tot
el procés.

Finalitzat el recompte, la Comissió de control donarà compte del resultat i ho comunicarà a l'òrgan convocant.

 

Article 12.- Difusió dels resultats.

En sessió plenària, l'Alcalde farà un pronunciament públic respecte a l'avaluació final i el posicionament, tenint
en compte que no és jurídicament vinculant.

El resultat es publicarà en el DOGC, dins el terminin de trenta dies des del recompte definitiu.

La publicació contindrà:

El nombre de persones a participar

El nombre de persones que han participat

El nombre de vots de cadascuna de les opcions

El nombre de vots en blanc

El nombre de vots nuls

 

Article 13.- Informació pública.

Aquestes bases se sotmeten al tràmit d'informació pública durant el període de quinze dies naturals a comptar
des de la seva publicació al DOGC, durant el qual es podran al·legacions, que seran resoltes per l'Alcalde en el
tràmit de la seva aprovació definitiva. Si no se'n formulen, esdevindran aprovades definitivament de forma
tàcita.”

 

Olot, 27 d'abril de 2016

 

Josep Maria Corominas i Barnadas

Alcalde

 

(16.118.101)
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