Decret
Exp. 3712/2018
Assumpte: modificació seccions censals

Davant la voluntat de modificar el seccionat a nivell censal del municipi, per tal de corregir
disfuncions, facilitar la participació dels votants i donar compliment a la normativa
d’accessibilitat, s’ha tramitat una proposta de modificació de l’actual divisió en districtes i
seccions electorals, que compta amb la conformitat de l’Oficina del Cens Electoral.
S’entén que d’aquesta manera es dóna resposta a antigues i reiterades reivindicacions
veïnals en aquesta matèria.
La tècnica d’urbanisme i obres ha elaborat una memòria, que consta en l’expedient i en la
que s’especifiquen i justifiquen cadascuna de les modificacions. En aquesta memòria s’hi
grafien els districtes i seccions per tal d’identificar-ne la ubicació i configuració.
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D’acord amb els articles 76 del reglament de població i demarcació territorial de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, així com l’article 14 de la Resolució
de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de
gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General
de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les entitats Locals, sobre
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal, en referència a la
divisió territorial del terme municipal, els ajuntaments han de revisar i tenir actualitzat la
divisió en seccions del terme municipal, d’acord amb les definicions i instruccions que
estableixin les disposicions legals que regulin aquestes matèries i les remetran a l’Institut
Nacional d’Estadística per la seva comprovació.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, vinc a decretar
Primer.- Acordar la revisió dels districtes i seccions censals del municipi d’Argentona, de
conformitat amb la memòria i plànols que consten com a documents annexos a aquest
expedient i que respon al següent quadre:
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Aquesta organització respon únicament a efectes censals, en cap cas es tracta d’un
assumpte relatiu a l’organització territorial del municipi.
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Segon.- Remetre a l’Institut Nacional d’Estadística la documentació necessària per a la
identificació de les seccions censals.
Tercer.- Donar la publicitat pertinent a la població i publicar els acords precedents a la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Argentona.
Quart.- Donar compte exprés d’aquest acord al plenari municipal.

Ho mana i signa, l’Alcalde accidental d’Argentona, Pere Móra i Juvinyà
(resolució d’alcaldia de 27/11/2018)

Signatura de secretaria (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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(*) estimació d’electors amb caràcter indicatiu, no vinculant.
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