
 

PROCÉS DE CONSULTA POPULAR SOBRE EL CANVI DE LA FESTA
LOCAL DEL 25 DE JULIOL PER L’1 D’OCTUBRE

Quin és l’objecte de la consulta?

Des del Govern municipal  Sant  Julià  de Ramis i  Medinyà hi  ha la voluntat d'organitzar,
cada any, una votació sobre algun tema important del poble. Per una banda, per recordar i
homenatjar la gran fita que es va aconseguir l'1-O; per altra banda, per promoure l'exercici
democràtic entre els veïns i veïnes.

Quina és la pregunta a respondre?

“Vols que l’ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà canviï la festa local del 25 de juliol
per l’1 d’octubre?”

Quina és la resposta a respondre?

Només s’haurà de respondre Sí o No.

 L’alternativa del SÍ a modificar la festa local del 25 de juliol per l’1 d’octubre.

 L’alternativa del NO a modificar la festa local del 25 de juliol per l’1 d’octubre.

El sentit del vot, en resposta a la pregunta formulada, es manifestara marcant una creù
unicament en una de les dues propostes alternatives que figuren a la papereta. No marcar
cap casella de la papereta computara  ̀ com a vot en blanc. Computara com a vot nul là
marcació de més d’una casella, que implica votar mes d’́ una opcio ́. Qualsevol papereta
que tingui ratllada alguna opcio ́ o que tingui qualsevol text o trac ̧ escrit tambe computarà́
com a vot nul. 

Qui pot votar?

Totes  les  persones  empadronades  al  municipi  que  ho  puguin  justificar  amb el  DNI  o
certificat d´empadronament emès per l’Ajuntament i  que tinguin 16 anys complerts el
dia anterior a la data de la consulta. 

En el moment de la consulta no existirà cap tipus de cens electoral o d’empadronament.
Seran els propis votants que entregaran les dades per validar la seva participació. Un cop
finalitzat l’escrutini i, signada l’acta de recompte, es destruiran totes les dades aportades
pels votants.   

On es votarà?

Els llocs habilitats per a la consulta, on hi haurà una mesa de consulta a cadascun, són els
següents:

 Pavelló Municipal de Sant Julià de Ramis, carrer Terrera, s/n, 17481 Sant Julià de
Ramis.

 Local Social de Medinyà, carrer Migdia 16-20, 17482 Medinyà.



 

Quin dia i hora es votarà?

La consulta es celebrara el ̀ dimarts 1 d’octubre de 2019, entre les 9:00 i les 20:00 hores
de manera ininterrompuda.

Com s’ha de votar?

La votació es farà de manera presencial en la data i horaris assenyalats. No es permet la
delegacio de vot.́

Els locals de votació disposaran de les paperetes oficials de votació. 

Qui estarà a les meses electorals?

Cada mesa electoral  estarà  formada per  un  president,  dos  vocals  i  els  corresponents
suplents, que seran escollits entre els voluntaris.  

Hi haurà urnes i cabines?

Cada mesa disposara ̀, en tot moment, d’una urna que s’haura ̀ de posar a disposicio ́ dels
membres de la mesa, degudament precintada.

Per assegurar el secret del vot es disposara d’̀ una cabina a cada local de consulta.

Com puc conèixer el resultat?

Finalitzada la votacio ́ els membres de cada mesa de consulta duran a terme el recompte
provisional de les paperetes mitjanc ̧ant un escrutini. El recompte el realitzara  ̀ el president
de la mesa, que extraura ̀ els sobres de l’urna i llegira ̀ en veu alta la resposta escollida en
cada papereta. Mostrara ̀ el resultat a la resta de membres de la mesa i a les persones que
estiguin presents.

Finalitzat  el  recompte,  s’estendra  l’̀ acta  de  recompte  de  la  mesa que signaran tots  el
membres de mesa. En aquesta acta es fara ̀ constar el nombre total de persones amb dret
a participar, les persones que han participat, els vots de cada opcio ́, inclosa l’opcio ́ de vot
en blanc, aixi ́ com els vots valids i els nuls.̀

El resultat es donarà a conèixer per les xarxes de comunicació habituals de l’Ajuntament.

Com s’aplicarà el resultat?

Conforme a la naturalesa de les consultes populars no referenda ̀ries, el resultat d’aquesta
consulta  no  pot  ser  vinculant  per  a  l’Ajuntament.  No  obstant,  el  Govern  municipal  es
compromet  a  aprovar,  en  el  ple  municipal  corresponent,  la  decisió  que  prenguin  els
ciutadans. Per tant, el resultat tindrà  validesa a partir de l’any 2021 (aprovació  calendari
laboral 2021)

Com puc obtenir més informació de la consulta?

Web de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis (www.santjuliaderamis.cat) 
Telèfon 972 170 909
Correu electrònic sjramis@santjuliaderamis.cat 
Presencialment a l’Ajuntament de Sant Julià  de Ramis i Medinyà  en horari de dilluns a
divendres de 8:30 a 14 hores i dimecres i dijous de 16.30h a 20.00 hores

mailto:sjramis@santjuliaderamis.cat

