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AJUNTAMENT DE DUESAIGÜES 

BASES REGULADORES DEL PROCÉS A SEGUIR EN LA CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA PER ACORDAR LA DENOMINACIÓ D’UNA NOVA PLACETA 

 

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. 
 
Els processos participatius ciutadans són 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 a la Llei 10/2014, del 26 de 
setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana. 
 
En data 10/02/2020 va tenir entrada al Registre Municipal una sol·licitud d’un grup de veïns i 
veïnes de Duesaigües per anomenar un espai d´ús públic, actualment sense nom, ubicat al 
carreró que uneix la plaça de l’Església amb el carrer Pla del Patró, amb el nom de “la placeta 
del Til·ler”. 
 
En aquest racó del municipi el Gran Grup de la generació del 1957 va plantar un til·ler en record 
d’una trobada per celebrar els 60 anys de la quinta i com agraïment al poble de Duesaigües. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 7 de setembre de 2022, va aprovar la proposta per 
promoure un procés de participació ciutadana en referència al nomenament d’aquest espai 
públic amb el nom de la placeta del Til·ler. 
 
L’Alcaldia ha considerat convenient fer efectiu el dret a la participació ciutadana amb relació al 
nomenament específic d’aquest espai 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 el que s’ha exposat s’estableixen les següents BASES: 
 
Primera. Objecte de la consulta. 
Determinar l’opinió ciutadana sobre el nomenament d’un espai públic en concret (ara sense 
nom) amb el nom de la “placeta del Til·ler”, a proposta d’un col·lectiu de vilatans. 
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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 això, 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 19 de desembre de 2022 siguin majors 
de 16 anys i constin empadronades al municipi a la data de la darrera publicació de la present 
convocatòria. 
 
Per a poder votar caldrà la identificació documental de la persona. A tal efecte caldrà aportar en 
el moment d’emetre el vot qualsevol mena 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. 
Vols que l’espai públic ubicat al carreró entre la plaça de l’Església i el carrer Pla del Patró, 
identificat amb la foto següent: 
 

 
 
 
S’anomeni placeta del Til·ler? 

 No 
 Sí 

 
El sentit del vot, en resposta a la pregunta formulada, es realitzarà marcant una creu. 
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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 se celebrarà durant els dies 19, 20 i 21 de desembre de 2022. 
El lloc habilitat per a la consulta serà les oficines de l’Ajuntament de Duesaigües, situat a la plaça 
Catalunya, núm. 2. L’horari de la votació serà de dilluns i dimarts de 11:00 h a 15:00 h i el 
dimecres a la tarda de  17:00 a 19:00 h.  
 
Sisena. El cens. 
El cens de la consulta estarà format per les persones físiques que el dia 19 de desembre de 2022 
siguin majors de 16 anys i constin empadronades al municipi a la data d’inici del procés 
participatiu. 
 
Setena. Campanya d’informació i debat públic. 
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 50% del cens. L’opció guanyadora serà la que aconsegueixi 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 que la 
consulta se 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.  
 
Onzena. Escrutini. 
L’obertura de l’urna es realitzarà en sessió pública a partir del tancament de la votació el dia 21 
de desembre de 2022 i el resultat es publicarà pels diferents mitjans de comunicació municipals 
(ban, web municipal, eBando,...). 
 
Dotzena. Subsidiarietat normativa. 
Tot allò que no estigui regulat per aquestes Bases, es prendrà en consideració la Llei 10/2014, 
de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació 
ciutadana, i qualsevol altra normativa que li sigui d’aplicació.  
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