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sobre la implantació de nous parcs eòlics al municipi 

 
 

 

OBJECTE DE CONSULTA

 

Com a conseqüència Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de la Generalitat de Catalunya de 

mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, s’han 

presentat al terme municipal de Copons diferents iniciatives relatives  a l’emplaçament de nous 

parcs eòlics al terme municipal de Copons, l’Ajuntament no té poder de decisió en aquest àmbit 

però a través d’un procés obert de participació ciutadana vol consultar l’opinió dels veïns i veïnes 

de Copons sobre els parcs eòlics en el terme de Copons així com altres aspectes relacionats amb 

el procés de transició energètica que viurà el municipi en els pròxims anys. 

Els termes de la consulta són: 

Estàs a favor de la futura construcció del parc eòlic de Serra Morena que 

afecta al terme municipal de Copons? 

SI   

NO  

Estàs a favor de la futura construcció del parc eòlic de Vilella que afecta 

al terme municipal de Copons? 

SI   

NO  

Amb quines d’aquestes afirmacions estàs d’acord: 

La construcció de parcs eòlics serà una bona oportunitat pel poble  

S’hauria d’apostar per la creació d’una Comunitat Energètica Local 

que fos capaç d’auto abastir les necessitats energètiques del municipi 

El desenvolupament de parcs eòlics genera alteracions al medi físic i 

humà que suposa un risc per l’entorn natural de poble i pel benestar 

dels seus veïns/es 

Cada avantprojecte té la seva particularitat i s’ha de valorar de forma 

independent la seva viabilitat i beneficis pel municipi 

Tens alguna altre proposta: 
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CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE PARTICIPACIÓ

 

Hi haurà una única mesa de participació que s’encarregarà de controlar l’ajustament del procés 

a la guia de participació i altres tasques que li puguin ser encomanades, i que es reunirà durant 

l’obertura i la finalització del procés de votació, emetent les actes corresponents. 

Formaran part de la mesa: 

1)La presidència correspondrà a l’alcalde o bé al Regidor/a en qui delegui. 

2)  Inclourà com a màxim, 4 vocals que seran designats durant la sessió constitutiva entre 

els següents membres: 

-1 dels vocals entre els empleat públics del consistori, que a més a més actuarà de 

representant de la mesa durant tot el període participatiu. 

-Els altres vocals podran ser membres de la Comissió per a la Transició Energètica i en el 

cas que no hi hagi cap candidat/a, persones  empadronades a Copons, majors de 16 anys 

i que sol·licitin durant l’acte de constitució la seva participació a la mesa de participació. 

La mesa es constituirà el dissabte 17 de juliol de 2021 a partir de les 18:30 h, i una vegada firmada 

l’acta de constitució es procedirà a obrir el torn de votació. 

 

PERSONES CRIDADES A PARTICIPAR

 

La llista de persones legitimades a participar inclou totes les persones que estiguin inscrites al 

Padró Municipal d’Habitants de Copons a 17 de juliol de 2021 que hagin complert l’edat de 16 

anys abans del dia 23 de juliol de 2021. 

Caldrà identificar-se amb el DNI o carnet de conduir, llevat de les persones estrangeres, que ho 

hauran d’acreditar mitjançant el NIE o passaport. Les persones amb discapacitat podran ser 

assistides per qualsevol persona de la seva confiança durant l’emissió del vot. 
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VOTACIÓ

 

La votació es farà de manera presencial en la data i horaris assenyalats. No és permet el vot per 

correu ni la delegació de vot. 

La papereta de participació estarà disponible per ser impresa a l’apartat participació ciutadana 

de la pàgina web, a l’oficina d’atenció a la ciutadania i al local de votació. 

Es marcaran les opcions desitjades disponibles a la papereta. 

Es depositarà la papereta en sobre tancat blanc disponible a la taula de votació. Només seran 

vàlides les butlletes depositades en el sobre reglamentari. 

 

HORARI I LLOC DE VOTACIÓ 

 

▪ El dissabte 17 de juliol 19:00 h-20:30 h 

Lloc: Sala Polivalent 

 

▪ Del 19 de juliol fins el 23 de juliol  10:00 h-13:00 h 

Lloc: Ajuntament 

 

▪ El divendres 23 de juliol 18:00 h-19:30 h 

Lloc: Sala Polivalent 

 

ACTE DE RECOMPTE I RESULTAT 

L’acte de recompte tindrà lloc el 23 de juliol a les 19:35 h, a la sala polivalent un cop donat per 

tancat el procés de votació i davant la mesa de participació. 

El recompte el realitzarà el president de la mesa de participació, que extraurà els sobres de l’urna 

i amb l’ajuda dels altres membres de la mesa realitzaran l’escrutini. 

▪ Seran declarats vots en blanc: sobres buits o paperetes sense cap opció marcada 

▪ Seran declarats vots nuls: qualsevol papereta amb les dues respostes  marcades del SI i 

del NO; paperetes guixades; si dins d’un sobre hi hagués més d’una paperetes es 

considerarà com a vàlid només un vot sempre i quan totes les paperetes expressin la 

mateixa opinió. En cas contrari, el vot es considerarà nul.  

 

Dels resultats, se’n derivarà una acta que serà firmada en el termini màxim d’1 setmana pels 

membres de la mesa de participació. 
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SOBRE LA COMISSIÓ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

 

La Comissió per a la Transició Energètica es constituirà formalment durant l’acte d’inici del 

procés de participació ciutadana per saber l’opinió dels veïns i veïnes de Copons sobre la 

implantació de nous parcs eòlics al municipi. 

Formaran part de la Comissió per a la Transició Energètica de Copons les persones majors de 16 

anys empadronades al municipi de Copons que expressin mitjançant instancia a l’ Ajuntament 

la seva voluntat de formar part de la Comissió. 

La presidència correspondrà a l’alcalde o bé al regidor/a en qui delegui. 

Addicionalment, la Comissió estarà formada per  un màxim 9 membres, quedant excloses les 

persones que ostenten el càrrec de regidor/a. 

Les funcions de la Comissió són: 

▪ Els membres designats podran formar part de la mesa de participació encarregada de 

controlar l’ajustament del procés a la guia de participació 

▪ Una vegada tancat el procés de consulta analitzarà els resultats i farà una proposta per 

tal de seguir promovent la participació ciutadana en l’àmbit de la transició energètica al 

municipi. 

▪ Recollir propostes, inquietuds i demandes dels diferents col·lectius i dels veïns del poble 

en matèria de transició energètica. 

▪ Mantenir oberta una via de diàleg amb el govern municipal 

Per dur a terme aquestes funcions, els membres de la Comissió es reuniran sempre que ho 

considerin oportú. 

La Comissió es dissoldrà amb la conclusió i presentació de la tasca encomanada. 

 

 


