
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE XERTA

EDICTE pel qual es fa públic el Decret d'aprovació de les bases i convocatòria de la consulta popular no
referendària d'iniciativa institucional amb relació al restabliment del toc nocturn de les campanes del
rellotge públic.

En data 25 de maig de 2016, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament ha dictat la següent resolució:

 

“DECRET núm. 108/2016

Al Ple celebrat el passat 6 de maig de 2016 el grup de CiU va presentar una moció on proposava l'“Aprovació
mitjançant votació a ma alçada de tots el regidors, l'acord de tornar a activar el toc de campanes durant tot el
dia, de 00:00h. a 24:00h. amb els tocs dels quarts inclosos”.

El Ple de l'Ajuntament no va aprovar la moció i va acordar promoure un procediment de participació ciutadana
fent una consulta popular d'iniciativa institucional en relació al restabliment del toc nocturn de les campanes del
rellotge públic.

L'equip de govern municipal considera convenient fer efectiu el dret a la participació ciutadana en relació a un
aspecte rellevant de la vida pública com és la decisió sobre el toc nocturn de les campanes del rellotge públic.

L'article 23 de la Constitució Espanyola regula el dret de participació en els assumptes públics i l'article 29 de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya regula el dret de participació dels ciutadans en els afers públics en els
supòsits i en els termes que estableixen l'Estatut i les Lleis.

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
recull la participació ciutadana com a principi general de l'actuació de les administracions públiques de
Catalunya i estableix que aquestes han de fomentar la participació ciutadana en les actuacions administratives
de llur competència per tal de recollir les propostes, els suggeriments i les iniciatives de la ciutadania.

La consulta popular és un instrument de participació ciutadana directa en els assumptes públics pel qual els
governs locals copsen l'opinió de la ciutadania sobre assumptes de rellevància que siguin competència de l'ens
local. La normativa de règim local recull aquest instrument i també la normativa sectorial específica, en concret
en la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació
ciutadana.

Per tot l'exposat, segons el que disposa l'article 10 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes
populars no referendàries, i de conformitat amb l'acord Plenari, en sessió de data 6 de maig de 2016,

 

RESOLC:

 

PRIMER. Convocar una consulta popular no referendària d'iniciativa institucional en relació al restabliment del
toc nocturn de les campanes del rellotge públic.

 

SEGON. Aprovar les bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d'iniciativa
institucional que consten a l'annex.

 

TERCER. Publicar les bases reguladores al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
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QUART. Exposar al públic les esmentades bases així com permetre la consulta personal del cens d'aquest
procés, durant el termini de quinze dies, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició
pública en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i al
tauler d'anuncis. Durant el període d'exposició pública, les persones interessades podran examinar les bases i
personalment el cens, a l'Ajuntament, situat a la plaça Major num.13, i presentar-hi les al·legacions i/o
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se presentat reclamacions,
l'acord esdevindrà definitiu.

 

 

Annex:

 

BASES REGULADORES DEL PROCÉS A SEGUIR PER A LA CONSULTA POPULAR NO REFERENDÀRIA
D'INICIATIVA INSTITUCIONAL EN RELACIÓ AL RESTABLIMENT DEL TOC NOCTURN DE LES CAMPANES DEL
RELLOTGE PÚBLIC.

L'article 23 de la Constitució Espanyola regula el dret de participació en els assumptes públics i l'article 29 de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya regula el dret de participació dels ciutadans en els afers públics en els
supòsits i en els termes que estableixen l'Estatut i les Lleis.

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
recull la participació ciutadana com a principi general de l'actuació de les administracions públiques de
Catalunya i estableix que aquestes han de fomentar la participació ciutadana en les actuacions administratives
de llur competència per tal de recollir les propostes, els suggeriments i les iniciatives de la ciutadania.

La consulta popular és un instrument de participació ciutadana directa en els assumptes públics pel qual els
governs locals copsen l'opinió de la ciutadania sobre assumptes de rellevància que siguin competència de l'ens
local. La normativa de règim local recull aquest instrument i també la normativa sectorial específica, en concret
en la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació
ciutadana.

El Ple de la corporació, en sessió de data 6 de maig de 2016, va aprovar la proposta per promoure una consulta
popular d'iniciativa institucional en relació al restabliment del toc nocturn de les campanes del rellotge públic.

L'Alcaldia ha considerat convenient fer efectiu el dret a la participació ciutadana en relació a un aspecte
rellevant com ha esdevingut el toc de les campanes en horari nocturn del rellotge públic.

Els regidors integrants de l'equip de govern subscriuen la voluntat de l'Alcaldia de convocatòria de la consulta
popular a què s'acaba de fer esment.

 

Per tot l'exposat s'estableixen les següents BASES:

 

Primera. Objecte de la consulta.

Determinar l'opinió ciutadana sobre el restabliment del toc nocturn de les campanes del rellotge públic.

 

Segona. Caràcter de la consulta.

En correspondència amb la naturalesa de les consultes populars en general i aquesta en particular, el resultat
no pot ser vinculant per l'Ajuntament. No obstant, l'equip de govern municipal pren el compromís d'acceptar el
resultat de la consulta i obrar conseqüentment, segons la participació de la clàusula novena.

 

Tercera. Dret de vot.

Tindran dret a vot totes les persones físiques que el dia 4 de juliol de 2016 siguin majors de 16 anys i constin
empadronades al municipi a la data de la darrera publicació de la present convocatòria.
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Per a poder votar caldrà la identificació documental de la persona. A tal efecte caldrà aportar en el moment
d'emetre el vot qualsevol tipus de document públic que acrediti la mateixa: DNI/NIF, passaport, NIE (en el cas
que no tingui fotografia s'haurà de presentar també el document d'identitat del seu país) o carnet de conduir.

No es permet la delegació del vot.

L'òrgan municipal corresponent ha d'elaborar el llistat de persones legitimades a partir de les dades existents al
Padró, d'acord amb les indicacions detallades.

 

Quarta. La pregunta i sentit del vot.

La pregunta que es realitzarà és:

«Vol que toquin les campanes en horari nocturn (24:00-8:00 h)?

( ) No

( ) Si

En cas afirmatiu vol que toquin:

( ) Hores i quarts

( ) Hores.»

El sentit del vot, en resposta a la pregunta formulada, es realitzarà marcant una creu i en cas afirmatiu, es
podrà escollir entre dues opcions.

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

Computarà com a vot nul la marcació de més d'una casella que implica votar més d'una opció.

Qualsevol papereta que tingui ratllada alguna opció o que tingui qualsevol cosa escrita també computarà com a
vot nul.

 

Cinquena.- La data i llocs de la consulta.

La consulta es celebrarà durant els dies 4, 5, 6, 7 i 8 de juliol de 2016.

El lloc habilitat per a la consulta serà les oficines de l'Ajuntament de Xerta, situat a la plaça Major, núm. 13.
L'horari de la votació serà de dilluns a divendres de 10h a 14h i el dimarts per la tarda de 17 a 19:30h.

 

Sisena. El cens.

El cens de la consulta estarà format per les persones físiques que el dia 4 de juliol de 2016 siguin majors de 16
anys i constin empadronades al municipi a la data de la darrera publicació de la convocatòria.

 

Setena. Exposició pública i al·legacions.

Aprovades aquestes Bases per l'alcalde, es donarà la màxima publicitat de l'acord, durant el període
d'informació pública, es podran presentar al·legacions pel termini de 15 dies naturals a comptar des de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al BOPT.

El cens de la consulta també es podrà consultar, al departament de Secretaria de l'Ajuntament pel mateix
període de temps, que la informació pública de les bases, per tal de que si és el cas, puguin presentar-se
al·legacions contra el mateix sobre inclusions i/o exclusions, prèvia identificació amb la documentació oficial
acreditativa en la que aparegui la fotografia de la persona interessada en la consulta. L'alcalde resoldrà les
al·legacions que puguin presentar-se, tant a les Bases com en el cens, previ informe corresponent. I pel cas de
que s'estimin les al·legacions, l'alcalde procedirà a l'aprovació definitiva de les Bases i/o del cens. De no
presentar-se cap al·legació a les bases i/o cens es consideraran definitivament aprovades.

 

Vuitena. Campanya d'informació i debat públic.
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L'Ajuntament ha d'elaborar un document informatiu del qual se'n farà la deguda publicitat.

 

Novena. Participació.

Per tal de donar eficàcia al resultat obtingut s'estableix que la participació efectiva en la consulta és del 25%
del cens. L'opció guanyadora serà la que obtingui un nombre de vots superior dels vots emesos i vàlids.

 

Desena. Col·laboració municipal.

La corporació municipal facilitarà tots els recursos humans i mitjans tècnics per tal de que la consulta es celebri
en les millors condicions.

L'Ajuntament posarà a disposició dels votants les corresponents paperetes i sobres per a la votació.

Entre el personal de la Corporació, designarà els empleats que es responsabilitzaran de la mesa de votació, i
finalment, serà la secretaria municipal qui donarà fe dels resultats obtinguts. Al mateix temps s'habilitarà un
apartat al web municipal (www.xerta.cat ) on es publicaran tots els documents i informacions d'interès per a la
consulta.

 

Onzena. Escrutini.

L'obertura de l'urna es realitzarà en sessió pública a partir del tancament de la votació el dia 8 de juliol de
2016 a les 14:05h i el resultat es publicarà pels diferents mitjans de comunicació municipals (ban, web
municipal, APP lo Bando de Xerta,...).

 

Dotzena. Subsidiarietat normativa.

Tot allò que no estigui regulat per aquestes Bases, es prendrà en consideració la Llei 10/2014, de 26 se
setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, i qualsevol altre
normativa que li sigui d'aplicació”.

 

Aquest mateix anunci es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al tauler d'anuncis de la seu electrònica
https://www.seu-e.cat/web/xerta.

 

Xerta, 26 de maig de 2016

 

Roger Aviñó i Martí

Alcalde president

 

(16.148.002)
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