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BAN  

Assumpte: Participació ciutadana en el nomenament dels Alcaldes de barri

1. Es fa públic per al coneixement general que amb aquest ban s’inicia el mecanisme de participació
ciutadana, previst en l’article 54 del Reglament Orgànic Municipal, a efectes del nomenament dels
alcaldes de barri de Sant Joan del Pas, El Castell, Els Valentins, les Ventalles i la Miliana.

2. Es demanarà als veïns d'aquests àmbits que expressin quin és al seu judici la persona més idònia
per a ocupar en cada barri la funció d'alcalde/ssa de barri.

La  participació  s'instrumentarà  per  mitjà  d'una  proposta  que  efectuaran  el  conjunt  dels  veïns  a
l'alcaldessa.  Aquesta  proposta  es  formularà  mitjançant  una  votació  que  efectuaran  els  veïns  de
cadascun dels barris. Els veïns podran votar aquelles persones que prèviament hagin declarat la seva
voluntat d'aspirar a ser alcaldes de barri.

3.  Les votacions se celebraran el  dia 13 de juliol  de 2019,  en els  horaris  que es determinaran
posteriorment en el decret que doni a conèixer els candidats.

La votació es realitzarà pel procediment secret previst en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
règim electoral general.

La votació  se  celebrarà  en  presència  d’un  regidor/a  de  cadascun dels  grups  amb representació
municipal  que  vulgui  assistir-hi,  i  per  dos  funcionaris  municipals  a  qui  els  haurà  estat  ordenada
aquesta funció a tal efecte. Els funcionaris gaudiran de la condició d'autoritat a efectes de vetllar pel
compliment de les disposicions ordenadores del mecanisme de participació ciutadana.

Els regidors/es podran assistir a l'acte i formular les observacions que estimin oportunes respecte al
seu desenvolupament.

La votació se celebrarà en acte públic.

4. Podran participar en la votació i ser aspirants a alcalde/ssa de barri tots els veïns dels barris inscrits
al cens electoral que va servir de base per a les darreres eleccions locals. 
Les  persones  interessades  que  reuneixin  els  requisits  podran  presentar  la  seva  candidatura  a
alcalde/ssa de barri  fins al dia 5 de juliol de 2019, al registre general de l'Ajuntament  i en horari
d'oficina, que és de 10.00 a 14.00 hores.

Les  peticions  s'efectuaran  mitjançant  escrit  que  reuneixi  els  requisits  generals  de  les  sol·licituds
administratives i que adreçaran a l'Ajuntament per qualsevol dels mitjans que preveu l'art. 38 de la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els veïns podran votar la relació de persones que hagin demanat ser aspirants i que siguin declarades
admeses per decret, el qual es farà públic per edictes.

5. Del resultat de la votació, els funcionaris designats aixecaran acta succinta que s'incorporarà al
procediment administratiu de designació.
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6. En cas que únicament es presenti un candidat/a com a representant del barri  no se celebrarà
votació en aquell barri.

L'alcaldessa en funcions,
Davant meu,
La secretària acctal.,

Núria Ventura i Brusca Rosa Ma. Barceló Serrano
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