
 
 
 
 
APROVACIÓ PROCÉS PARTICIPATIU PER DETERMINAR EL NOM DE LA 
PLAÇA SITUADA DAVANT LA RECTORIA DELS MONJOS 
 
La comissió informativa de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos aprovà el 
passat mes de juliol impulsar un procés participatiu entre el veïnat del municipi per tal 
d’establir un nom per la plaça situada davant la rectoria dels Monjos, just al costat de 
la plaça de l’església, i coneguda oficialment pel mateix nom que aquesta. 

El procés té per objecte determinar quin nom ha de tenir aquesta plaça en el 
nomenclàtor oficial de carrers del municipi. 

Vista la proposta tècnica de condicions del procés participatiu per determinar el nom 
de la plaça situada davant la rectoria dels Monjos que s’ha consensuat per part de tots 
el grups municipals. 

Vist el que preveu el títol III de la Llei 10/2014 de 26 de setembre de consultes 
populars no referendaries i altres formes de participació ciutadana, el ple de 
l’Ajuntament acorda 

Primer .- Aprovar la realització d’ un procés participatiu per determinar el nom de la 
plaça situada davant la rectoria dels Monjos. 

Segon.- Aprovar el document annex on es detallen les fases del procés participatiu per 
determinar el nom de la plaça situada davant la rectoria dels Monjos.  

 

 
Annex  
 
Procés participatiu per determinar el nom de la plaça situada davant la rectoria 
dels Monjos 
  
La comissió informativa de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos aprovà el 
passat mes de juliol impulsar un procés participatiu entre el veïnat del municipi per tal 
d’establir un nom per la plaça situada davant la rectoria dels Monjos, just al costat de 
la plaça de l’església, i coneguda oficialment pel mateix nom que aquesta. 
  
El procés permetrà determinar quin nom ha de tenir aquesta plaça en el nomenclàtor 
oficial de carrers del municipi.  
 
Fitxa del procés 
  

Data d'inici:  
21/7/2015  
 
Data final:  
30/5/2016  
 
Impulsor del procés:  
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos  
 
Web del procés:  
www.santamargaridaielsmonjos.cat  



 
 
 
Full de ruta  
 
29/06/2015  

El grup municipal d’ERC-AM presenta una moció per ser estudiada al plenari de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos demanant que la plaça situada davant la 
rectoria passi a denominar-se Plaça de la Independència.  

 

21/07/2015  

La comissió informativa formada per representants de tots els grups municipals 
acorda, per unanimitat, no portar la moció al següent plenari i en el seu lloc obrir una 
convocatòria per crear un procés participatiu per determinar el nom de la plaça. 
S’acorda que es redactarà una proposta per encetar el procés passat el període 
estiuenc.  

 

21/09/2015  

Es presenta proposta tècnica de condicions del procés a la comissió informativa i cada 
grup municipal proposa un nom per tal que sigui inclòs en les opcions de vot de la 
consulta. Els noms s’afegeixen a la proposta de la entitat Diables Spantus del Monjos 
que també presenta per registre una proposta justificada de nom.  

 

19/04/2016  

Repartiment de butlletes encartades al butlletí Nosaltres i inici de repartiment butlletes 
espais municipals.  

 

10/05/2016 a 21/05/2016  

Fase de votacions a diferents espais municipals situats als Monjos, La Ràpita i Cal 
Rubió.  

 

23/05/2016  

Obertura de paperetes en una reunió prèvia a la comissió informativa amb 
representació de tots els col·lectius i/o entitats proposants. 

  

En acabar l’obertura es comunicarà el resultat a la ciutadania mitjançant notes de 
premsa i comunicats a les xarxes socials a través del servei de comunicació de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos  

 

30/05/2016  

Regularització del nom escollit en el nomenclàtor oficial de carrers del municipi 
mitjançant acord de ple.  

 
 



 
 
 
Cronograma  

 

 

Bases de la convocatòria 

El procés participatiu pretén establir el nou nom de la plaça situada davant la 
rectoria dels Monjos, just al costat de la plaça de l’església. 

L’elecció del nom es farà entre les propostes presentades per tots els grups 
municipals de l’Ajuntament i la proposta presentada pels Diables Spantus dels 
Monjos segons instància de petició presentada el 21/07/2015.  

Podran participar en el procés totes les persones empadronades al municipi i que 
hagin complert els 16 anys el dia d’inici del procés de participació o durant els dies 
de celebració del mateix. 

L’elecció del nom s’haurà de fer mitjançant el lliurament d’una butlleta que el veïnat 
podrà trobar a la revista municipal Nosaltres o als diferents equipaments 
municipals. 

Els veïns i veïnes que desitgin participar en el procés d’elecció podran lliurar la 
seva butlleta els dies que s’estableixin, en els horaris habituals d’obertura als 
següents equipaments municipals:  

 
Oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament: 
Dies 10, 11, 12 i 13 de maig de 2016 
Matins de 9 a 14 h 
Dimarts tarda de 17 a 20 h 

 
Local municipal Escoles de Cal Rubió: 
Dia 17 de maig de 2016 
De 17 a 20 h 
 

Fase Pas Data Inici Data Finalització 

Fase I Decisió de creació del procés 
participatiu 21/07/2015  

Fase II Presentació i aprovació de la proposta 
tècnica de reglament del procés 21/09/2015  

Fase III Recollida de propostes de noms 21/09/2015  

Fase IV Fase de votacions 10/05/2016 21/05/2016 

Fase V Anàlisi de resultats 23/05/2016  

Fase VI Presentació de resultats als impulsors 
del procés 23/05/2016  

Fase VII Presentació pública dels resultats 23/05/2016  

Fase VIII 
Regularització del nom escollit en el 
nomenclàtor oficial de carrers del 
municipi 

30/05/2016  



 
 
 
Biblio@ccés de la Ràpita: 
Dies 18, 19 i 20 de maig de 2016 
De 17 a 20 h 
 
Biblioteca : 
Dia 21 de maig de 2016 
De 10 a 13.30 h 
 

Per lliurar la butlleta caldrà presentar el DNI, NIE o permís de conducció de la 
persona que emplena la butlleta. 

No s’admetran les butlletes o formularis emplenats per persones no empadronades 
al municipi. 

Es consideraran nul·les les butlletes que portin marcada més d’una opció. 

Es consideraran vots en blanc les butlletes que no tinguin cap opció marcada. 

En cas que es produeixi un empat entre dos o més noms presentats, es farà un 
sorteig públic per determinar el nom escollit finalment 

El recompte de les butlletes es durà a terme en la següent comissió informativa 
municipal que es celebri després del procés del tancament del procés participatiu. 

En cas que la participació ciutadana en el procés d’elecció no assoleixi el 20% del 
cens, s’entendrà com no prou representativa la votació i s’aturarà el procés un 
mínim de 4 anys, abans no es pugui reprendre de nou. 

El nom escollit es farà públic a través dels mitjans de comunicació locals i 
comarcals. 

La presentació pública del nom es durà a terme en un acte obert a la ciutadania a la 
mateixa plaça. 

 
Proposta de butlleta 

 
Procés participatiu popular per escollir el nom  

de la plaça situada davant la rectoria dels Monjos 
 
 
El nom que prefereixo que porti la plaça és (marcar amb una creu únicament una 
de les opcions) 
 

       Plaça de LA INDEPENDÈNCIA 

       Plaça dels DIABLES SPANTUS 

     Plaça de L’ESGLÉSIA 

       Plaça de NEUS CATALÀ 

   
   
Empleneu aquesta butlleta i lliureu-la entre els dies 10 i 21 de maig als següents 
equipaments:  



 
 
 
 

Oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament: 
Dies 10, 11, 12 i 13 de maig de 2016 
Matins de 9 a 14 h 
Dimarts tarda de 17 a 20 h 

 
Biblioteca : 
Dia 21 de maig de 2016 
De 10 a 13.30 h 

 
Local municipal Escoles de Cal Rubió: 
Dia 17 de maig de 2016 
De 17 a 20 h 

 
Biblio@ccés de la Ràpita: 
Dies 18, 19 i 20 de maig de 2016 
De 17 a 20 h 

 
 
Per fer el lliurament caldrà mostrar document acreditatiu d’identificació (DNI, NIE, 
carnet de conduir o passaport). 
 
Bases completes a www.santamargaridaielsmonjos.cat 
 
 

http://www.santamargaridaielsmonjos.cat/
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