Proposta enquesta carrers borbònics
Ajuntament de Palafrugell
maig 2016

Antecedents
El grup municipal de Convergència i Unió presenta una moció al Ple de l’Ajuntament
en la sessió del dia 27 d’octubre demanant el canvi de nom dels carrers d’Isabel II i
Alfons XII en el nomenclàtor de carrers i d’espais públics de Palafrugell.
El Ple Municipal, en sessió del dia 26 d’abril de 2016 va acordar la realització d’una
enquesta d’opinió ciutadana en relació al canvi de nom dels carres Isabel II i Alfons
XII, amb les següents condicions:
- L’enquesta es farà únicament als veïns dels carrers afectats
- Hi podran participar les persones empadronades en aquests dos carrers que
tinguin una edat a partir de 18 anys.
- L’enquesta serà amb sistema porta a porta.
- La pregunta a realitzar tindrà el següent contingut: “Esteu d’acord en què es canviï
la denominació del vostre carrer, per ser un nom borbònic?”. Amb dues possibles
respostes: Si, No.
- Per tal que la resposta sigui admesa, caldrà acreditar l’identitat de la persona que
l’emet a través d’un document oficial amb fotografia, i que es constati que està
empadronada al carrer.
- El grau de vinculació dels resultats: si participa el 75% dels veïns dels carrers
Isabel II i Alfons XII amb dret a vot i per tal que guanyi una opció caldrà que guanyi
la meitat més 1.

Com ho farem?
Es farà una bustiada amb un díptic informatiu la setmana del 23 al 27 de maig.
(veure document annex)
La proposta de díptic informatiu conté informació sobre el tema, tant pel que
fa als motius per fer un canvi de nom, com en les implicacions que té.
La setmana següent es realitzarà un porta a porta amb l’enquesta entre el 30 de
maig i el 4 de juny (veure document annex).
La persona que realitzarà l’enquesta, primer comprovarà la identitat de la
persona enquestada i farà la comprovació en el llistat del padró.
Posteriorment se li farà entrega de la butlleta per tal que emeti la seva
opinió, que se li recollirà en el mateix moment, tancada en un sobre per
garantir al màxim l’anonimat de l’opinió.
A cada domicili s’hi anirà dues vegades per facilitar que tothom pugui exercir
el seu dret a opinar.

Quan es farà?
L’enquesta als veïns dels carrers Alfons XII i Isabel II es farà entre el dilluns 30
de maig i dissabte 4 de juny.
Prèviament s’haurà fet la bustiada informativa sobre el tema.

Qui ho farà?
Personal de l’OAC

Dades censals
Aquests dos carrers, segons el nomenclàtor, van ser donats d’alta a l’any 1970
amb els noms d’Isabel II i Alfons XII i estan ubicats al barri de Vilaseca i
Bruguerol.
Al carrer Isabel II estan empadronats 20 veïns dels quals 17 són majors de 18
anys.
Al carrer Alfons XII estan empadronats 83 veïns dels quals 65 són majors de 18
anys.
En total 82 persones amb dret a opinar.
Per tal que sigui vinculant, han d’emetre la seva opinió 61 persones (el 75% de
les persones empadronades majors de 18 anys).

