
Preguntes freqüents

De què estem parlant?

Fer un procés de consulta per tal que la ciutadania decideixi si es vol dedicar un carrer, plaça
o espai del nostre municipi als esdeveniments del dia 1 d’octubre.

Quines propostes es poden escollir ? 

La comissió del nomenclàtor, òrgan municipal de participació format representants de tots
els  grups municipals,  va estudiar  i  traslladar  a  l’equip  de  govern  els  espais  susceptibles
d’anomenar-se U d’Octubre. L’Equip de govern va valorar i analitzar les propostes, amb la
premissa de que la nova denominació no suposés cap canvi  en les adreces postals de la
ciutadania, així doncs s’ha decidit portar a la votació aquestes 5 propostes.

Per què U d’Octubre i no 1 d’Octubre?

És veritat que tenim places i carrers batejats com a 1 d'Octubre. El fet d'anar en majúscula és
perquè  fa  referència  a  un  fet  notable.  D'altra  banda  si aquesta  data  es  fa  servir  en  la
denominació d'una via urbana o d'un organisme  o entitat,  cal  recordar que aleshores el
numeral s'escriu amb lletres i que cada component de la datació s'escriu amb majúscula
inicial U d'Octubre. 

Quina proposta guanyarà?

La proposta que tingui més vots serà la guanyadora.

I si hi ha empat?

El ple de l’Ajuntament decidirà.

El resultat és vinculant?

L’Ajuntament de la Garriga respectarà el resultat que es derivi d’aquest procés de consulta i
iniciarà els tràmits legals per posar U d’Octubre a l’espai escollit.

Es requereix un mínim de participació?

No es requereix d’un mínim de participació.

Qui pot votar?

Poden  participar  i  votar  totes  les  persones  que  hagin  complert  els  16  anys  abans  del
01/09/2022 i que estiguin empadronades al municipi abans d’aquesta data.

Com puc votar?

 En línia a través del lloc web: https://participa.lagarriga.cat

https://participa.lagarriga.cat/


 Presencialment,  de  dilluns  a  divendres,  de  les  9  a  les  14  hores  a  l’oficina
d’atenció a la ciutadania.

Què necessito per votar? 

Només cal:

- Escollir si o no
- Si escolliu que si, veureu les cinc propostes que es poden votar i a sota n’escolliu

una d’elles.
- Un cop escollides les opcions caldrà:

o Introduir el DNI (8 dígits + lletra en majúscula sense espais ni guions). En
el cas de tenir targeta de residència, introduir X, Y o Z +7 dígits + lletra
sense espais ni guions. 

o Introduir  la  vostra  data  de  naixement  utilitzant  el  següent  format:
DD/MM/AAAA (per exemple 26/09/1980)

o Clicar el botó “Votar

Fins quan puc votar?

El  període  per  votar  començarà  el  dia  1  d’octubre  i  finalitzarà  el  15  d’octubre  (ambdós
inclosos).

Puc votar més d’una vegada?

No. Totes les persones amb dret a vot només podran votar  una sola vegada.  El  sistema
només us deixarà votar una vegada.

Les meves dades són confidencials?

Les dades són confidencials. Tant el vot com les dades del padró són confidencials. 

No em deixa votar, què faig?

Comproveu que heu entrat les dades amb el format necessari. Si teniu qualsevol dubte o
incidència  podeu  enviar  un  correu  electrònic  a participacio@ajlagarriga.cat  o  enviar  un
WhatsApp al 607 92 82 81. 
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