A Pollença, divendres 8 d’abril, 2022

ACTA DEL RESULTAT DE LES VOTACIONS DEL PROCÉS PARTICIPATIU “A ON
JUGAM”, A FI D’ESCOLLIR EL NOM DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DEL
MUNICIPI.

Dilluns 4 d’abril a la Sala de Plens de l’Ajuntament, es varen reunir el regidor
de participació ciutadana, Mateu Soler, la regidora d’esports, Bianca
Aguilar, el tècnic d’Esports, Pedro Bauzà i la tècnica de participació
ciutadana, Neus Ramis per poder realitzar el recompte de vots de les quatre
urnes situades en el municipi que foren les següents:
-

Oficina d’Atenció a la ciutadania de Pollença.
Oficina d’Atenció a la ciutadana del Port de Pollença.
Biblioteca Can Llobera.
Biblioteca del Port de Pollença.

Segons les bases de les votacions, es va demanar que s’escriguessin tres
opcions a cada papereta, de més preferència a menys. En el cas de les
paperetes on només s’hi va votar una sola opció, es va comptar com a única
i guanyadora, entenent que la segona i tercera opció eren abstencions.

Pel recompte de vots s’usaren dos sistemes diferents que donaren els
mateixos resultats. El primer sistema fou el de puntuació ponderada on es
donaven 3 punts a l’opció 1, 2 punts a la 2na opció i 1 punt a la tercera
opció. Els resultats foren els següents:

VOTS PONDERATS: 3 PRIMERS
1

Nombre de vots
Albercutx
Miquel Sabater
Dionís Alcal

105
128 punts
112 punts
75 punts

No obstant això, com que aquest sistema de puntuació no havia estat
comunicat prèviament, sinó que s’havia usat per fer més eficient el
recompte de vots, es va procedir a revisar el sistema i fer un altre recompte
de vots divendres 8 d’abril de 2022 a la mateixa Sala de Plens amb les
mateixes persones, aquest cop sense el sistema de vots ponderats. Així, es
va comptar el nombre de vegades que havia sortit cada primera opció o
única opció a la papereta. Els resultats foren els següents.
PRIMERES O ÚNIQUES OPCIONS

Nombre de vots
Albercutx
Miquel Sabater
Dionís Alcal
Port de Pollença
Eu Moll
Juan Forteza*
Pollentia
La Fortalesa
Colomer
Bóquer
Punta Avançada
Formentor

105
39 votacions
37 votacions
16 votacions
2 votacions
2 votacions
1 votació
1 votació
1 votació
1 votació
1 votació
1 votació
1 votació

*Per un error, una de les quatre oficines no tenia el llistat definitiu i actualitzat de noms
per poder ser votats, en el qual hi apareixia aquesta opció que va ser valorada com a
inviable degut a que la persona només havia estat vinculada a un dels dos clubs. Atès
que era una opció inviable, aquest vot és declarat com a nul.
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Així, els resultats indiquen que l’opció guanyadora de les votacions és Camp
municipal de futbol l’Albercutx.
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