
 
Protocol del Vot Anticipat 

 
 
1. OBJETIUS  DEL VOT SECRET ANTICIPAT 
 
El present document té com a objectiu el promoure el vot secret anticipat amb totes les 
garanties de seguretat pròpies d’unes eleccions. 
 
El vot secret anticipat el poden portar a terme totes aquelles persones que, pel motiu que sigui 
el 13 de Desembre, en endavant 13D, optin per aquesta modalitat de vot. 
 
Es preveu especialment vàlid, el present protocol per aquelles persones amb mobilitat reduïda 
que manifestin la seva intenció de vot. 
 
Des del 29 de novembre fins el dia abans del 13D, una mesa electoral formada per un 
president es desplaçarà a diferents espais del municipi per tal que puguin exercir el dret a vot 
totes les persones que ho vulguin fer en 
aquell moment. 
 
 
 
2. LLOCS ON ES DESPLAÇARÀ 
 
Previ pacte i acord amb els Directors dels dos Instituts d’ensenyament Secundari del Masnou, 
es determinarà un dia i unes hores on es portarà a terme les votacions a cada Institut. 
 
Previ pacte i acord amb les responsables de les llars d’avis i residències del Masnou, es 
determinarà un dia i unes hores on es portarà a terme les votacions a cada seu. 
 
I en general, previ pacte i acord amb els responsables d’entitats que per raó d’unes 
especificitats determinades sol·licitin el desplaçament de la mesa electoral de vot anticipat, 
determinant un dia i unes hores on es portaran a terme les votacions a cada seu. 
 
Els dies i hores en que l’esmentada mesa electoral no estigui a alguns dels indrets anteriorment 
explicats, estarà de forma permanent, de dos quarts de 7 a dos quarts de 8 (18.30 a 19.30) a la 
seu de Gent del Masnou, des del 30 de novembre fins el dia abans del 13D. 
 
 
 
3. CONTROL DE SEGURETAT DEL VOT SECRET ANTICIPAT 
 
Caldrà un espai per exercir el dret a vot de forma secreta amb les paperetes i els sobres petits 
habituals. A més, es necessitarà un llibre de registre i sobres més grans. Els sobres grans 
contindran el sobre petit amb la papereta de vot. 
 
Aquests sobres grans duran escrit a l’exterior el número del document identificador del votant, 
la seva signatura, i el número d’anotació al llibre-registre de vot secret anticipat. 
 
A les 8 del vespre del dia de la votació s’introduiran a l’ordinador que s’escaigui els números 
dels documents identificadors de les persones que hagin emès vot secret anticipat, com ho 
farem amb els emesos presencialment i, a la urna, els sobres petits amb la papereta de vot. 
 
Si l’ordinador no admet el número per haver votat presencialment la mateixa persona, el seu 
vot secret anticipat, es donarà per no emès. Aquesta circumstància s’anotarà al llibre-registre 



on consti el vot secret anticipat. Si hi ha més d’una sala electoral, aquests vots i números 
s’introduiran als llibres-registre i urnes de la sala més gran. 
 
 
 
4. VOT PER CORREU 
 
En cas que hi hagi gent que l’esmentat dia 13D no estigui disponible per emetre el seu vot, i no 
ho faci de forma anticipada,també ho podrà fer per correu. 
 
En aquest sentit, el que haurà de fer serà enviar un correu electrònic a 
almasnoudecidim@gmail.cat, manifestant la seva voluntat de portar a terme el seu vot. 
 
En segon lloc, des de l’esmentada adreça, se li enviarà per correu electrònic o postal les 
paperetes amb totes les opcions de vot i els sobres corresponents, així com un sobre més gran 
amb el franqueig ja realitzat, per tal que incorpori dins el sobre petit, fotocòpia del Document 
Nacional d’Identitat que acrediti la seva residència al Masnou, així com la papereta de vot amb 
l’opció triada. 
 
Pel que fa al Control de Seguretat, s’aplicarà allò estipulat en el punt 3 del present Protocol. 
 
 
 


