Normes de funcionament de la jornada
participativa sobre la prolongació de l’autopista
C-32 entre Blanes i Lloret

Article 1.- Objecte de la jornada participativa
L’Objecte de la jornada és conèixer l’opinió dels veïns/es de Blanes sobre la
prolongació de l’autopista C32 entre Blanes i Lloret

Article 2.- Pregunta proposada
Per assolir l’objectiu descrit, es plantejarà als veïns/es la següent pregunta:
“Vostè està a favor o en contra de la prolongació de la C-32 entre Blanes i
Lloret?”

Article 3.- Persones amb dret a participar
1.- Podran participar totes aquelles persones físiques empadronades al
municipi que el dia de la jornada participativa tinguin 16 anys o més.
El requisit de l’edat mínima per poder participar s’ha de complir el dia de
la jornada participativa. Per tant, tindran dret a participar totes aquelles
persones físiques nascudes el 17 d’abril de 2000 o amb anterioritat a
aquesta data.
El requisit de la inscripció en el padró municipal s’ha de complir el 15
d’abril de 2016 o amb anterioritat a aquesta data.
2.- Els mitjans vàlids per acreditar la identitat de les persones en el moment de
participar podran ser els següents:
En el cas de ciutadans/es espanyols el DNI, permís de conduir o el
passaport.
En el cas de ciutadans/es de la Unió Europea, la targeta de residència,
el carnet d’identitat del país d’origen o el passaport.
En el cas de ciutadans estrangers procedents d’altres països, la targeta
de residència o el passaport.
Aquests documents poden ser espanyols o emesos pel país d’origen, sempre
que incloguin la fotografia del participant. S’acceptarà la presentació d’aquests
documents encara que estiguin caducats, però hauran de ser els originals. No
s’admetran fotocòpies ni còpies compulsades dels documents identificatius.
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Si, malgrat l’exhibició d’algun d’aquests documents, hi ha dubtes sobre la
identitat del participant, els membres de la taula hauran de decidir per
unanimitat tenint en compte els documents aportats i el testimoni que puguin
presentar els presents.
Per evitar incidències, és recomanable aportar el document que coincideixi amb
l’aportat en el moment d’inscripció al padró municipal.
3.- Les persones amb dret a participar podran exercir el seu dret a qualsevol de
les taules o punts de participació habilitats per una sola vegada al llarg de la
jornada.

Article 4.- Jornada participativa i espais de participació
La jornada participativa està prevista que es desenvolupi el proper dia 17
d’abril de 2016 entre les 10 i 20 hores als següents espais de participació:
-

Planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament situada al passeig de Dintre
núm. 29
Local social de la Plantera, situat a l’avinguda Catalunya núm.10
Local social de Mas Moixa, situat a la plaça Mas Moixa
Local social de Mas Enlaire, situat a la plaça 11 de setembre
Local social de Mas Florit, situat a la pista esportiva del barri de Mas
Florit
Escola Pinya de Rosa, situada al carrer Ruben Darío núm. 12
Local social de Ca la Guidó, situat al carrer Joan Alcover núm. 20
Local social de Mas Borinot, situat al camí Sant Pere del Bosc núm. 2

Article 5.- Taules o punts de participació
1. En total hi haurà 9 taules o punts de participació numerats i distribuïts de
la següent manera: dos a la planta baixa de l’Ajuntament i un a la resta
d’espais de participació.
2. Cada taula disposarà d’un ordinador amb un programari informàtic
instal·lat que permetrà accedir a una base de dades extreta del padró
municipal, que contindrà les dades imprescindibles i necessàries als
efectes d’identificar a la persona amb dret a participar (noms i cognoms,
sexe, data de naixement, DNI/NIE o substitutori). L’accés a la base de
dades requerirà la utilització d’un identificador personal. Aquesta base
de dades s’eliminarà un cop validats els resultats de la jornada. No
obstant es podran conservar dades dissociades (anonimitzades) amb
finalitats estadístiques.
3. A més, als espais de participació es disposarà del material necessari
per exercir el dret a participar en la jornada, en concret: paperetes,
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sobres, urnes, bolígrafs i la documentació que hagin d’omplir els
integrants de les taules.

Article 6.- Taula de gestió i de seguiment de la jornada
A més de les taules o punts de participació, hi haurà una taula de gestió i de
seguiment de la jornada situada a la planta baixa de l’Ajuntament integrada per
un mínim de dues persones i un màxim de tres. Les seves funcions principals
seran:
1. Rebre les dades de constitució de cadascuna de les taules, del recompte
final i recollir la documentació de la jornada
2. Recollir les incidències que es puguin produir durant la jornada
participativa emetent posteriorment un informe, que s’adjuntarà a la
memòria del procés participatiu
3. Prèvia sol·licitud expressa de la taula corresponent, resoldre els dubtes,
diferències d’interpretació o conflictes que es puguin produir durant la
jornada participativa
4. En casos excepcionals, nomenar i destinar personal a les taules que així
ho requereixin
5. Proclamar els resultats oficials de la jornada participativa, un cop
recollida la documentació de les taules i efectuat el recompte de tots els
punts de participació.

Article 7.- Funcions del personal de les taules o punts de participació
Les taules o punts de participació estaran integrades per un empleat/da públic
de la corporació i per dues persones voluntàries nomenades per la taula de
gestió o per l’empleat públic de la taula a on exerceixin les seves funcions.
Donat el caràcter voluntari i no remunerat dels voluntaris, la taula o punt de
participació també es podrà constituir i funcionar amb un voluntari/a.
En casos excepcionals, la taula també podrà funcionar amb un sol empleat/da
públic municipal durant el temps que es designi a un voluntari/a.
Les funcions del voluntari/a seran:
-
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Vetllar pel bon funcionament de la taula durant la jornada participativa, i
en particular, comprovar que hi hagi tot el material necessari a l’espai de
participació, contribuir a que es desenvolupi la participació d’acord
l’article següent i omplir la documentació de la jornada

-

Complir amb els horaris acordats amb l’Ajuntament i no abandonar la
taula o punt de participació fins que no hagi estat degudament
substituït/da.

-

Els/les voluntaris/es que s’hagin compromès a estar presents en el
moment de constitució de la taula hauran de presentar-se, com a mínim,
mig hora abans de l’hora prevista per a la constitució. De la mateixa
manera, els voluntaris/es presents en el moment del recompte, no
podran abandonar-lo fins que s’hagi omplert i signat la documentació
pertinent i s’hagi transmès els resultats a la taula de gestió.

L’empleat públic de la corporació, a més de realitzar les funcions descrites
anteriorment, serà l’encarregat de realitzar, en exclusiva, les següents funcions:
-

Constituir la taula de participació i vetllar perquè, en la mesura de les
seves possibilitats, sempre hi hagi presents, com a mínim, dues
persones (incloent-hi ell/ella)

-

Consultar i comprovar la base de dades amb la informació de les
persones amb dret a participar

-

Anotar a la base de dades que el participant ja ha exercit el seu dret
durant la jornada

-

Contactar amb el personal de la taula de gestió per transmetre les dades
de constitució de la taula, els resultats i qualsevol altra incidència que es
pogués produir durant la jornada de votació

-

Acabat el recompte, portar la documentació de la jornada a la taula de
gestió

Article 8.- Desenvolupament de la participació
La participació en la jornada del 17 d’abril de 2016 es desenvoluparà de la
següent manera:
1. La persona amb dret a participar s’adreçarà a la taula de participació i
acreditarà la seva identitat
2. L’empleat públic de la corporació comprovarà que està a la base de
dades i, un cop dipositat el sobre a la urna, anotarà que el participant ha
exercit el seu dret a participar. Mentrestant, l’altre membre de la taula
anotarà les dades del participant en la llista numerada de votants
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Article 9.- Recompte de les opcions de resposta
Un cop finalitzada la jornada de participació es realitzarà el recompte de les
opcions de resposta de la manera següent:
A la pregunta consignada a la papereta: “Vostè està a favor o en contra de la
prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret?

1.- Opcions de resposta vàlides:
Per que les respostes es considerin vàlides, les persones amb dret a
participar hauran de dipositar en el sobre corresponent la papereta amb
alguna d’aquestes opcions:
A FAVOR: marcant l’opció corresponent
EN CONTRA: marcant l’opció corresponent
EN BLANC: sobres sense cap papereta o paperetes sense marcar cap
opció
2.- Opcions de resposta no vàlides:
Es consideraran opcions de resposta no vàlides i, per tant, NUL·LES als
efectes dels resultats de la jornada:
-

Les que s’emeten en sobres o paperetes diferents als existents en
els espais de participació
Les paperetes sense sobre
Les paperetes en què es marquin les opcions de resposta A
FAVOR i EN CONTRA a la vegada
Les que s’emeten en sobres alterats
Les paperetes modificades o alterades del seu format original
Les paperetes ratllades fora de l’espai disponible per indicar A
FAVOR o EN CONTRA

3.- Altres aportacions:
Al marge dels resultats de la jornada participativa, les persones amb dret
a participar que així ho desitgin, podran emetre també opinions en format
paper que es recolliran en una caixa separada de la urna de participació
i amb l’identificatiu “Altres aportacions”.
Els resultats d’aquesta opció de participació seran valorats al marge dels
anteriors per part del Grup Motor, sempre i quan siguin aportacions
coherents, relacionades amb la temàtica de la pregunta i no siguin
ofensives
D’acord amb les consideracions anteriors, es contaran les paperetes amb
cadascuna de les possibles opcions de resposta: A FAVOR, EN CONTRA, EN
BLANC O NUL·LES
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Acte seguit, s’anotarà en l’acta de la taula el nombre de persones participants a
la jornada, que ha de coincidir amb la llista numerada de participants, i el
nombre de paperetes d’acord amb les d’opcions de resposta A FAVOR, EN
CONTRA, EN BLANC O NUL·LES.
Les paperetes es destruiran un cop acabat el recompte definitiu, excepte les
considerades NUL·LES.
El recompte de paperetes a cadascuna de les taules serà públic i correspondrà
exclusivament als membres de la taula de participació.
Un cop estesa l’acta i signada pels membres de la taula presents en el
recompte, es comunicaran els resultats del recompte a la taula de gestió.
L’empleat públic municipal introduirà en el sobre “Documentació de la taula de
participació”: l’original de l’acta de la taula, les paperetes considerades com a
nul·les, la llista numerada de participants i el full d’incidències, que l’entregarà a
la taula de gestió.
També entregarà la caixa amb “Altres aportacions” que contindrà la resta de
documentació generada pels participants.

Article 10.- Documentació de la jornada
La documentació en suport paper és limitarà a la indispensable per garantir el
bon funcionament de la jornada participativa; serà la següent:

A les taules de participació:
-

Acta de la taula de participació (document annex 1) que contindrà:
o A l’anvers, les dades relatives a la seva constitució, el nombre de
participants i el número d’opcions de resposta: A FAVOR, EN
CONTRA, EN BLANC O NUL·LES.
o Al seu revers el registre d’integrants de la taula durant la jornada

-

Full d’incidències de la jornada (annex 2) a on es detallaran les
observacions o incidències que s’hagin produït durant la jornada

-

Llista numerada de participants (document annex 3). Aquest document
únicament serà visible per als empleats municipals i personal de suport.
Serà destruït un cop validats els resultats de la jornada participativa per
la taula de gestió.

A la taula gestió i de seguiment de la jornada:
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Acta de la taula de gestió (document annex 4) que contindrà:

o A l’anvers, les dades relatives a la seva constitució i les dades de
totes les taules de participació (número de participants i número
d’opcions de resposta: A FAVOR, EN CONTRA, EN BLANC O
NUL·LES.
o Al seu revers el registre d’integrants de la taula durant la jornada
-

Full d’incidències de la jornada (annex 2) a on es detallaran les
observacions o incidències que s’hagin produït al llarg de la jornada

Altra documentació:
-

Acta de nomenament i compromís de reserva dels voluntaris/es (annex
5)
Model de papereta de la jornada participativa (annex 6)

Article 11.- Valoració de la Jornada
Efectuat el recompte i fets públics els resultats; la valoració tècnica de la
jornada quedarà integrada dintre de la memòria del procés participatiu.
Finalitzat el procés participatiu, el Ple municipal serà l’òrgan encarregat
d’aprovar o no la memòria del mateix, introduir-hi esmenes i decidir les
mesures a adoptar.
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ANNEX 1
Espai de participació:

Taula:

Acta de la taula de participació de la jornada sobre la
prolongació de l’autopista C-32 entre Blanes i Lloret

CONSTITUCIÓ
A Blanes, a les _________ del dia 17 d’abril de 2016, queda constituïda la taula
de participació ciutadana amb els següents membres:
Empleat/da públic municipal:
Voluntari 1:
Voluntari 2:
(noms cognoms, DNI i signatura)

RECOMPTE
A Blanes, a les__________ del dia 17 d’abril de 2016, un cop finalitzada la
jornada de participació ciutadana, i formant la taula els següents membres:
Empleat/da públic municipal:
Voluntari 1:
Voluntari 2:
(noms cognoms, DNI i signatura)
Es procedeix al recompte de les opcions de resposta amb els següents
resultats:

RESPOSTES
A FAVOR
EN CONTRA
EN BLANC
NUL·LES
9

EN LLETRES

EN NÚMEROS

REGISTRE DE MEMBRES DE LA TAULA

HORA
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ALTA/
BAIXA

NOM, COGNOMS i DNI

MOTIU

SIGNATURA

ANNEX 2

Espai de participació:

Taula:

Full d’incidències de la jornada participativa
prolongació de l’autopista C-32 entre Blanes i Lloret
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sobre

la
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ANNEX 3

Espai de participació:

Taula:

Llista numerada de participants

Número
d’ordre

13

Nom i cognoms

Hora

Número
d’ordre
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Nom i cognoms

Hora

ANNEX 4

Acta de la taula de gestió i seguiment de la jornada
participativa sobre la prolongació de l’autopista C-32 entre
Blanes i Lloret

CONSTITUCIÓ
A Blanes, a les _________ del dia 17 d’abril de 2016, queda constituïda la taula
de participació ciutadana amb els següents membres:
Membre 1:
Membre 2:
Membre 3:
(noms cognoms, DNI i signatura)

RECOMPTE
A Blanes, a les__________ del dia 17 d’abril de 2016, un cop finalitzada la
jornada de participació ciutadana, i formant la taula els següents membres:
Membre 1:
Membre 2:
Membre 3:
(noms cognoms, DNI i signatura)
Un cop rebudes les actes de totes les taules de participació, es procedeix al
recompte de les opcions de resposta amb els següents resultats:

RESPOSTES
A FAVOR
EN CONTRA
EN BLANC
NUL·LES
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EN LLETRES

EN NÚMEROS

REGISTRE DE MEMBRES DE LA TAULA
HORA
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ALTA/
BAIXA

NOM, COGNOMS i DNI

MOTIU

SIGNATURA

ANNEX 5
ACTA DE NOMENAMENT I COMPROMÍS DE RESERVA DELS
VOLUNTARIS

En/na____________________________ ,amb DNI núm. _________________
he estat nomenat voluntari/a per exercir les funcions de membre de la
taula____ d’acord amb les normes de funcionament de la jornada participativa
sobre la prolongació de l’autopista C-32 entre Blanes i Lloret
En el moment de comprometre’m, en compliment de la normativa de protecció
de dades de caràcter personal, em comprometo a guardar reserva sobre les
dades de caràcter personal a les que tindré accés en el desenvolupament de
les tasques de voluntariat que portaré a terme. Aquest deure el mantindré
també en relació a qualsevol altra informació que mereixi reserva d’acord amb
la Llei.
Em comprometo a no divulgar ni posar a disposició de tercers les citades dades
i informació, ni totalment ni en part, ni directament ni indirecta.
Em comprometo així mateix a no copiar aquestes dades o informació, ni
alterar-les en perjudici de la veritat o utilitzar-les per a finalitats diferents a les
que justifiquen el meu accés a aquestes dades.
Amb la signatura d’aquest document em comprometo també a respectar tots
els procediments i mesures de seguretat implantades per l’Ajuntament de
Blanes per a garantir-ne la confidencialitat.
Entenc que aquestes obligacions perduren una vegada hagi finalitzat les
tasques de voluntariat.

Blanes, ....

d ...................... de 2016

Signatura

Les vostres dades personals no s’incorporaran a cap fitxer. Únicament s’utilitzaran per acreditar el vostre
compromís de reserva.
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ANNEX 6

Vostè està a favor o en contra de la
prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret?

A favor
En contra
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