ESPECIAL: DECIDIM LA BANDERA DE BELLATERRA

Reglament de Bellaterra Participa
1) Convocatòria de les enquestes/consultes

3) Límit de realització d’enquestes/consultes

Les enquestes/consultes seran convocades a través
d’un decret de la presidència de l’EMD de Bellaterra
motivat:

El límit d’enquestes/consultes que es poden realitzar
per mandat serà de 4 promogudes pel President/a
i 4 promogudes per cada partit polític integrant de
l’EMD Bellaterra.

a) per decisió del President/a
b) per aprovació per la Junta de Veïns de l’EMD de
Bellaterra, a proposta d’un grup municipal
c) A iniciativa popular, mitjançant signatures.
2) Les iniciatives populars
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Qualsevol veí empadronat a Bellaterra pot promoure un procés de recollida de signatures per a realitzar una enquesta/consulta.
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4) Difusió de les enquestes/consultes
La difusió de qualsevol procés participatiu estarà
garantida per la difusió obligatòria a través de
Bellaterra.tv, tot i que també es podrà complementar a través d’altres canals de difusió de l’EMD de
Bellaterra.
La difusió ha d’incloure:

TRÀMIT:

• Dates de realització de la votació

Haurà de presentar una instància a l’EMD indicant
la pregunta i les opcions de resposta a la proposta.

• La pregunta o preguntes que es realitzaran

Aquesta iniciativa serà sotmesa al control del Comité Jurídic de Bellaterra Participa, mitjançant informe
previ en el termini màxim de 15 dies naturals.

• Una breu explicació de les opcions
5) Terminis de la difusió

Si l’informe és favorable, el promotor disposa d’un
termini de 30 dies naturals a comptar des de la
comunicació de l’informe jurídic per presentar les
signatures de veïns empadronats a Bellaterra equivalents al 10 per cent del padró d’habitants majors
d’edat.

Un cop publicat el decret de presidència, s’obre un
termini mínim de cinc (5) dies hàbils per a realitzar
la difusió referent a l’enquesta/consulta convocada.

En cap cas es facilitarà l’accés a les dades del padró
al promotor.

L’EMD de Bellaterra posarà a disposició la sala del
Centre Cívic per exposar els arguments a favor o en
contra de les diferents opcions.

Les signatures s’hauran de realitzar a les oficines
de l’EMD en horari d’atenció al públic i en presència de la Secretària que validarà la identitat del
signant mitjançant la presentació del DNI i de
l’empadronament.
Les signatures inclouran les següents dades: nom,
cognoms, DNI i adreça.
Finalitzat el termini de 30 dies, si el promotor ha obtingut el suport necessari, el President/a de l’EMD
disposarà d’un termini màxim de 30 dies naturals
per a convocar l’enquesta/consulta.

6) Garanties d’opinió

7) Confidencialitat del sentit del vot
Totes les votacions que es realitzin a través del
web www.bellaterraparticipa.cat han de garantir la
confidencialitat del vot a través dels estàndards de
seguretat informàtics que no permetin vincular la
identitat del participant i el sentit del seu vot.
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8) Comissió de seguiment de Bellaterraparticipa

10) Vinculació dels resultats

Competències de la Comissió de seguiment:

Els resultats de les enquestes/votacions seran sempre vinculants per a l’EMD de Bellaterra quan una
opció superi el 50% dels majors d’edat del padró de
Bellaterra.

1.- Farà el seguiment i resoldrà les incidències sobre
la recollida de les signatures i, aprovarà la recollida
de signatures.
2.- És l’encarregada de resoldre les queixes i les
incidències que puguin ser presentades per escrit al
registre de l’EMD de Bellaterra referents a qualsevol
procés d’enquesta o consulta realitzat a www.bellaterraparticipa.cat.
Aquesta comissió estarà integrada per:

11) Participants
Només poden participar a les votacions les persones majors d’edat que estiguin empadronades
a Bellaterra i que hagin fet el registre al web
www.bellaterraparticipa.cat.

• Secretari o secretària de l’EMD de Bellaterra

• Un/a tècnic/a informàtic/a coneixedor/a del sistema de funcionament de www.bellaterraparticipa.cat
9) Comitè Jurídic de Bellaterraparticipa
Competències del Comitè Jurídic:
1.- Elaborarà un informe previ abans de realitzar
l’enquesta/consulta.
Aquest Comitè jurídic estarà integrat per:
• Secretari o secretària de l’EMD Bellaterra
• Un/a jurista amb experiència en el món de les
administracions públiques
• Un/a politòlog/a amb experiència en el món local.

12) Resultats
Els resultats es faran públics en el termini màxim de
cinc (5) dies hàbils posteriors a la finalització de les
votacions.
Es faran públics a través de Bellaterra.tv, tot i que
també es podran anunciar complementàriament a
través d’altres canals de difusió de l’EMD de Bellaterra.
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• Un/a jurista amb experiència en el món de les
administracions públiques
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