Procediment
de votació

El període de votació serà de l’1 al 28 de febrer de 2019.
Podran participar en la votació totes les persones
empadronades a Sant Pol de Mar que en el moment de
realitzar la votació hagin complert els 16 anys.
La votació es realitzarà mitjançant la pàgina web de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar www.santpol.cat/escut
complimentant les dades sol·licitades (nom i cognoms,
NIF, data de naixement i adreça d’empadronament) i
escollint entre una de les opcions d’escut proposades
en l’informe de la Generalitat de Catalunya.

Procés participatiu
per a l’Oficialització
de l’escut de
l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar
De l’1 al 28 de febrer de 2019

Per tal de comprovar la correcció de les dades la
validació de la votació es realitzarà per part de la
funcionaria responsable del padró municipal un cop
s’hagi tancat el període de votació.
En cas que s’hagi realitzat més d’una votació es
comptabilitzarà únicament la última que s’hagi
realitzat.
L’escut que hagi obtingut major nombre de vots es
proposarà al Ple Municipal per a la seva aprovació.
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Opcions proposades
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar, en sessió
del Ple Municipal de data 29 d’octubre de 2018, iniciar
l’expedient per a l’oficialització de l’escut municipal
ja que el que s’utilitza actualment no compleix amb
els criteris de la normativa heràldica que exigeix la
legislació vigent (Decret 139/2007, de 26 de juny, sobre
els Símbols dels Ens Locals de Catalunya).
Segons el procediment establert per l’oficialització de
l’escut d’un Ens Local, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya un informe per
tal de determinar com hauria de ser el seu l’escut oficial
segons la normativa heràldica. Aquest informe ha estat
elaborat pel conseller heràldic i assessor d’heràldica
i genealogia de Catalunya, el Sr. Armand de Fluvià, i
actualment es troba en període d’exposició pública.
Si és del vostre interès el podeu consultar al web:

a partir de l’informe heràldic 933bis 2018 elaborat pel
conseller heràldic i assessor d’heràldica i genealogia
de Catalunya, el Sr. Armand de Fluvià

OPCIÓ A

OPCIÓ B

OPCIÓ C

OPCIÓ D

www.santpol.cat/escut
Tal i com conclou l’informe, tenint en compte els
antecedents i les consideracions generals exposades en
ell, l’escut de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha d’estar
organitzat i blasonat d’una forma específica però pel
que fa al color del camper hi poden haver vàries opcions:
porpra, sable, gules o sinople. Per aquest motiu volem
comptar amb la vostra participació per tal d’escollir el
color de l’escut que considereu més adient pel nostre
municipi.
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