L’ALTAVEU MUNICIPAL
11 de febrer

1.

SONDEIG PER A UN POSSIBLE CANVI DE NOM DEL MUNICIPI

En el Ple de l’Ajuntament del 18 de juliol de 2013 s’aprovà per unanimitat dels vuit membres
del Ple presents a la sessió fer un sondeig al municipi de Santa Maria de Corcó, a l’empara del que
preveu l’article 29 del Reglament de Participació Ciutadana, per sotmetre a consideració dels veïns
la possibilitat de modificar el nom oficial, que implicarà, si s’escau, paral·lelament la modificació de
la denominació del nucli que ostenta la capitalitat del municipi actualment (Santa Maria de Corcó).
La butlleta de participació en el sondeig, contindrà la pregunta que fou aprovada en aquest
mateix ple i serà la següent:

QUIN NOM PREFEREIXES PER AL TEU MUNICIPI? (Marca la teva opció
amb una creu)

 L’ESQUIROL
 SANTA MARIA DE CORCÓ
La modificació del nom oficial del municipi, si s’escau, implicarà paral·lelament
la modificació de la denominació del nucli que ostenta la capitalitat del municipi
actualment (Santa Maria de Corcó).

Posteriorment, en el Ple de l’Ajuntament del 14 de gener de 2014 s’acordà que el sondeig
tindrà lloc el proper diumenge 23 de febrer de 9 a 2 del matí. Es podrà dipositar la butlleta de
participació a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, a l’Esplai de
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Cantonigròs i a Ca la Salut de Sant Martí Sescorts, de la mateixa manera com es fa
habitualment en els processos electorals.
Podran participar-hi totes aquelles persones empadronades al municipi, majors de 16 anys, i
és per això que des del passat 24 de gener es pot consultar el padró d’habitants i presentar
al·legacions o reclamacions.
Per a tots aquelles/es que aquest dia no pogueu participar en persona al sondeig, podeu
exercitar la vostre opinió per correu. S’acceptaran butlletes per correu, sempre i quan es notifiqui
via web (Tràmit-instància) o presencialment a través d'una instància genèrica, la voluntat de fer-ho.
A partir del moment que es rebi aquesta notificació la persona quedarà exclosa del padró i no podrà
opinar presencialment. Per acabar el tràmit la persona interessada es podrà descarregar la
papereta de la web o la podrà obtenir a les oficines de l'Ajuntament. Un cop disposi de la papereta
haurà de triar entre les dues opcions que hi apareixeran i marcar-ne una, la papereta es posarà dins
un sobre tancat i aquest es posarà dins un altre sobre que serà el que s'haurà de portar a correus
per certificar. El certificat s'adreçarà a Ajuntament de Santa Maria de Corcó, C/ Nou, 1. 08511 Santa
Maria de Corcó. Només seran vàlids aquells certificats que arribin com a molt tard el divendres 21
de febrer de 2014.
Per el bon funcionament del sondeig demanem a tots aquells veïns que vulguin participar
com a voluntaris a les taules de recollida de butlletes, s’adrecin a les oficines de l’ajuntament
presencialment o per telèfon abans del dia 21 de febrer.
La teva opinió es important.

2.

L’ALTAVEU MUNICIPAL vol ser una eina de comunicació més directe i eficaç per tal

de posar en contacte ràpidament Ajuntament i veïns. Veient que internet ha esdevingut un canal de
difusió ràpid i immediat i que el seu ús és cada dia més habitual, creiem que és un canal per utilitzar
i és per això que agrairíem a aquelles persones que volen rebre informació de l’Ajuntament i
utilitzen habitualment aquest canal ens facilitessin les seves dades de contacte (email) per així
agilitzar la tramesa, tant de L’ALTAVEU MUNICIPAL de notícies i informació, com del BUTLLETI
MUNICIPAL en format digital que editarem trimestralment, com fins ara, i on ampliarem les notícies
de L’ALTAVEU MUNICIPAL i n’hi afegirem d’altres.
Agrairíem que ho féssiu arribar a les oficines de l’Ajuntament o al correu electrònic:
vilellamm@diba.cat
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