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ANUNCI 

Es fa públic que mitjançat el Decret d'Alcaldia decret número 2022-0000291  s'ha 
convocat un procés de consulta respecte la voluntat DE LA COMPRA I LA 
REHABILITACIÓ DEL MAS DE SANT PAU, el qual s'adjunta íntegrament a 
continuació: 

Un punt del programa electoral era posar a consulta popular la compra i rehabilitació del 

Mas de Sant Pau. 

Transcorregut gairebé els 4 anys de legislatura, es creu convenient en aquest punt 

realitzar al municipi la corresponent consulta. 

Degut, al cost de la compra i la rehabilitació, d'acord amb l'oferta de venda, són 

150.000€ i l'informe tècnic de rehabilitació són 2.800.000€, es creu necessària l'opinió 

de la població de Masdenverge. 

Per aquest motiu, l'Ajuntament vol iniciar un procés d'opinió dirigit als veïns per tal de 

conèixer la seva voluntat en referència a aquest nou equipament. Aquest procés 

s'inicia amb aquest decret de convocatòria a iniciativa de l'Alcalde que ha d'establir, 

també, les regles de participació i condicions que ha de complir aquest procés de 

consulta. 

Per tot el que ha estat exposat, es fa públic per a general coneixement i en 

compliment del que es disposa en l'article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local. 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

Llei 10/2014 de 26 de setembre, de consulta populares no refendarias y otras formas de 

participacion ciudadana 

PRIMER.-Convocar el procés de consulta respecte la voluntat del veïns i veïnes 

Masdenverge per la Compra i Rehabilitació, per part de l'Ajuntament, del Mas de Sant 

Pau. 

 

SEGON:- Establir que el procés de consulta haurà de complir les següents condicions: 

 

a. Dies i horari de votació: 

Dissabte o  diumenge del mes de febrer del 2023 de les 9:00 hores a les 20:00 hores 

(Per determinar) 
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b. Lloc de votació: 

Sala polivalent del Centre Masdenverge Actiu 

c. Modalitat de votació: 

Presencial ordinària 

En el lloc habilitat per la consulta hi haurà les paperetes i sobres necessaris per a 

l'exercici del dret de participació. 

d. Persones que poden participar en la consulta: 

Persones que constin empadronades a Masdenverge a data 1 d'octubre de 2022 i que 

tinguin 16 anys complerts el dia de la votació 

e. Preguntes que es sotmeten a votació: 

Després de la informació donada per l’Ajuntament de Masdenverge, està a favor o en 

contra de la compra i rehabilitació del Mas de Sant Pau? 

 

Estic a favor de comprar-lo i rehabilitar-lo. 

 

Estic en contra de comprar-lo i rehabilitar-lo. 

 

     f. Règim de majories del resultat: 

Majoria simple: L'opció quin resultat superi el 50% dels vots serà la guanyadora 

 

Altres punts a tenir en compte 

-Vinculació del resultat que sorgeixi de la consulta. 

-Empat en el resultat: El Ple de la Corporació decidirà. 

-Publicació del decret de convocatòria al web municipal i al DOGC 

-Publicació del cost de la consulta al web municipal, imputat a la partida 920_227063 
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EXTRACTE DESPESES: 

 

Impressió butlletes informatives 

Aquesta despesa es 

publicarà un cop realitzada 

la comanda 

 

-Neutralitat de la informació: la informació que s'emeti per part de l'Ajuntament haurà 

de ser neutral i haurà d'informar als veïns que implica la compra i la rehabilitació 

-Confidencialitat de les dades dels participants. De conformitat amb el principi de 

minimització de les dades, només s'utilitzaran les dades necessàries per a poder votar. 

(DNI i data de naixement de les persones major de 16 anys empadronades a 

Masdenverge. 

TERCER.-Publicar el següent decret al DOGC i al taulell de la corporació, juntament 

amb un extracte del cost del procés de consulta de referència. 

 

René Gonel Arasa 

 

Masdenverge, a data de la signatura 
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