Esmenes als articles 28 i 29 del reglament
Article 28
Per escollir els membres de la llista cada elector/a podrà votar fins a 4 candidats/es, els
que consideri més adients .
Els vots que superin el nombre màxim establert (4) es consideraran NULS.
Els vots que no continguin cap candidat/a triat/da es consideraran vots EN BLANC.
Esmena Article 29
Finalitzat l’escrutini s’ordenarà provisionalment la llista de candidats/es en
funció del nombre de vots acumulats i el Comitè Electoral procedirà a la
proclamació provisional dels membres de la llista. La llista s’ordenarà de
forma de major a menor nombre de vots.
Si la persona que queda en primera posició al·lega impossibilitat per assumir la
responsabilitat de cap de llista, EXCEPCIONALMENT PODRÀ CEDIR el seu lloc a la
persona següent de la llista, i així fins a trobar el candidat que pot ser cap de llista, i
aquest passarà a ocupar la posició de cap de llista.
------- ---------------------------------------------------------------------Articles 28 i 29 aprovats en assemblea
Article 28
Per escollir els membres de la llista cada elector/a podrà votar els candidats/es que
consideri més adients. Podrà votar fins a un màxim d’un terç del nombre de regidors i
regidores del municipi.
El nombre de regidors i regidores del municipi de Sant Just és de 17. Per tant,
correspondrà a cada elector/a votar com a màxim a 6 persones candidates.
Els vots que superin el nombre màxim establert es consideraran NULS.
Els vots que no continguin cap persona candidata triada es consideraran vots EN
BLANC.
Article 29
Mètode de votació: En la papereta hi haurà tres columnes: Posició de regidora;
Regidora; Alcaldessa.
En la columna regidores també hi seran les candidates a alcaldables.

Els votants triaran una única alcaldessa i fins a 6 regidores i diran en quin ordre de
preferència de la 1 a la 6.
A l'hora de comptar es pondera la posició, així no hi ha empats i assegurem que el que
més vegades ha sigut triat com a primer surt primer.
Per ponderar assignarem 6 punts a la posició 1, 5 a la segona i així successivament.

