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Tota la informació a girona.cat/consultabarris

punts de votació PRESENCIAL

consulta als barris

Barri Vell
Centre Cívic Barri Vell-Mercadal (c. de la Cort Reial, 7) 

Barri de Campdorà
Escoles de Campdorà (Diss. Campdorà - Ctra. de Palamós, 74) 

Barris de la Devesa-Güell i de Figuerola-Bonastruc
Espai Cívic La Rosaleda (pg. de la Devesa, 1) 

Barris de Domeny-Taialà, Torre de Taialà i Fontajau 
Centre Cívic Ter (c. de Can Sunyer, 46) 

Barri de l’Eixample
Local social de l’Eixample (c. del Migdia, 23-25)

Barris de Germans Sàbat i Mas Catofa
Local social de Germans Sàbat (c. de Josep M. Prat, 13) 

Barri del Mercadal
Espai Cívic Mercadal (c. de Cristòfor Grober, 8)

Barri de Montilivi
Local social de Montilivi (pl. de George Orwell, s/n)

Barri de Montjuïc
Local social de Montjuïc (rda. de Fort Roig, 15-20, bxs. 5) 

Barri de Palau-sacosta -  Avellaneda - Mas Xirgu
Local social de Palau-sacosta (c. Jocs Olímpics de Barcelona, 1)

Barris de Pedreres-Fora Muralla i de Vista Alegre-Carme
Centre Cultural La Mercè (pda. de la Mercè, 12) 

Barri de Pedret
Centre Cívic Pedret (c. de Pedret, 152-156) 

Barri de Pont Major
Centre Cívic Pont Major (c. de Pont Major, 67-73) 

Barri de Pujada de la Torrassa
Local social de la Pujada de la Torrassa (pda. de la Torrassa, 32)

Barri de Sant Narcís
Centre Cívic Sant Narcís (pl. de l’Assumpció, 26-27)

Barri de Sant Pau
Centre Cívic Pla de Palau (c. de Saragossa, 27) 

Barri de Sant Ponç
Local social de Sant Ponç (pl. de Sant Ponç, 14) 

Barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla
Centre Cívic Santa Eugènia (c. de Santa Eugènia, 146)

Barri de Torre Gironella
Punt de lectura de Torre Gironella (Grup Torre Gironella, 102)

Barri de la Vall de Sant Daniel
Escoles de Sant Daniel (c. de les Monges, 20) 

Barris de Vila-roja, Mas Ramada, Font de la Pólvora i 
Grup Sant Daniel
Centre Cívic Onyar (c. del Camp de la Plana, 13) 
 

Del dilluns 20 a les 9 h al dissabte 25 d’abril a les 14 h
Vot electrònic a www.girona.cat/consultabarris 

Del dilluns 20 al dijous 23 d’abril
Per gaudir d’aquest servei caldrà fer una petició prèvia trucant al 972 419 438 o enviant un 
correu electrònic a participaciociutadana@ajgirona.cat

Divendres 24 d’abril de 9 a 14.30 h i de 16 a 20 h
Dissabte 25 d’abril de 10 a 14 h
Vot presencial als punts de votació de cada barri

com es pot votar

com es pot votar

Els resultats

SERVEI DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA ASSISTIDA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

VOTACIÓ ELECTRÒNICA 

VOTACIÓ 
ELECTRÒNICA 
Del 20 al 25 d’abril

Aquest any, com a novetat, hi ha la possibilitat 
de votar electrònicament entre les 9 h del 
dilluns 20 d’abril i les 14 h del dissabte 25 
d’abril mitjançant les credencials de vot que us 
hem fet arribar juntament amb aquesta publica-
ció. Es tracta d’una clau personal que us 
permetrà realitzar el vot de manera fiable i 
segura des de qualsevol mitjà tecnològic 
(telèfon mòbil, tauleta, ordinador...) seguint les 
instruccions que s’especifiquen. Aquest mitjà 
també garanteix el compliment de la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal. 
Per votar, només cal que entreu a la web 
girona.cat/consultabarris i accediu a la finestra 
de votació electrònica. És important que 
tingueu en compte que només es podrà votar 
un cop.
Per a aquest procés de votació electrònica es 
crearà una mesa electoral a la seu de l’Ajunta-
ment que estarà en funcionament des de 
l’obertura del procés fins que es tanqui el 
període de votacions. 

Com cada any, es podrà votar en els punts 
de votació que s’obriran per a cadascun 
dels barris de les 9 a les 14.30 h i de les 
16 a les 20 h del divendres 24 d’abril i 
de les 10 a les 14 h del dissabte 25 
d’abril. Enguany s’han doblat els punts de 
votació respecte les edicions anteriors. 
Per poder participar a la consulta, us 
haureu d’adreçar al punt de votació 
habilitat en el barri on esteu empadronats 
per emetre el vostre vot presentant un 
document acreditatiu de la vostra identitat 
(DNI, NIE o passaport).

Trobareu la informació de la ubicació dels 
punts de votació presencial a la contrapor-
tada d’aquesta publicació. També podreu 
consultar quin és el vostre punt de votació 
introduint la vostra adreça d’empadrona-
ment a la web girona.cat/consultabarris.

Una altra novetat del procés de consulta 
d’enguany és el servei de votació electròni-
ca assistida. Aquest servei s’ofereix a les 
persones amb mobilitat reduïda o a les 
persones que tenen dificultats per accedir a 
les noves tecnologies que permeten exercir 
el vot electrònic. L’horari d’aquest servei 
serà del 20 al 23 d’abril, de les 10 h a les 
13 h i de les 16 h a les 19 h. Caldrà que 
aquestes persones tinguin les credencials 
de vot electrònic que els hem enviat per 
poder votar.

Per gaudir d’aquest servei s’haurà de fer la 
petició enviant un correu electrònic a 
participaciociutadana@ajgirona.cat o trucant 
al 972 419 438. Un equip format per 
persones que estan realitzant treballs en 
benefici de la comunitat per al consistori i 
personal municipal, equipats amb un 
aparell informàtic portàtil amb connexió a 
Internet, oferirà aquest servei.

VOTACIÓ PRESENCIAL

VOTACIÓ 
PRESENCIAL
El 24 i 25 d’abril

VOTACIÓ 
ELECTRÒNICA 
ASSISTIDA 
Del 20 al 23 d’abril

Aquestes propostes les trobareu a continuació. També estaran 
disponibles a la web girona.cat/consultabarris amb els informes 
tècnics respectius. Hi podran participar tots els gironins i gironines 
majors de 18 anys i inscrits al padró d’habitants, mitjançant el seu 
vot lliure, directe i secret del 20 al 25 d’abril a través de diferents 
canals.

Dissabte 25 d’abril, a les 14 h, es tancarà el període de votacions i es 
procedirà a fer el recompte tant dels vots emesos en paper a la mesa 
electoral com dels vots provinents de la votació electrònica. Cal tenir en 
compte que, en el cas que algú hagi votat a través dels dos canals, 

s’anul·laran els vots emesos a través de la via electrònica. Al final de la 
jornada es farà públic el resultat de la consulta, que determinarà els projec-
tes que s’executaran a cada barri.

Després de les assemblees realitzades els mesos de febrer i 
març, els barris ja han acabat de definir quines propostes de 
millora volen que se sotmetin a consulta ciutadana. Els veïns i 
veïnes de Girona podran decidir el destí de l’assignació pressu-
postària dels pressupostos participats dels barris d’aquest 2015, 
un total d’1.200.000 €, a través de la consulta als barris.
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projectes barri a barri
Barri Vell (43.615 €)
Portar a terme una campanya de sensibilització als propietaris de gossos 
(6.200 €)
Continuar amb l'estudi acústic al Barri Vell (6.594 €)
Instal·lar càmeres de seguretat per evitar l'incivisme al barri (17.846 €)
Recuperar els actes populars al Barri Vell: fer barri i ciutat (9.000 €)
 

Campdorà (48.735 €)
Arranjar el mur de pedra de l'església (12.850 €)
Cimentar l'entrada a les Antigues Escoles de Campdorà i instal·lar-hi uns 
jocs infantils (10.091 €)
  

Carme-Vista Alegre (12.998 €)
Arranjar una passera de vianants entre l'aparcament i el parc de Vista 
Alegre (12.998 €)
Fer actuacions de millora al parc de Vista Alegre (12.400 €)
Posar pilones als carrers de les Enderrocades i del Taquígraf Martí per 
fer-los més transitables (4.200 €)
Construir dues escales d'accés des del parc de Vista Alegre fins a l'apar-
cament (12.400 €)
 

Devesa-Güell (41.938 €)
Crear un espai de lectura a l'Espai Cívic La Rosaleda (6.000 €)
Instal·lar un cobert a la plaça de Miquel de Palol (10.000 €)
Continuar amb el Pla de dinamització per al barri iniciat en el marc dels 
pressupostos participats 2014 (23.983 €)
Instal·lar una cartellera municipal a la plaça de Miquel de Palol (1.350 €)
 

Domeny-Taialà (41.059 €)
Consolidar el talús que hi ha darrere del bloc d’habitatges Lucía amb la 
construcció d'un mur (21.200 €)
Condicionar el recorregut actual de la rampa entre el carrer d'Adri i el 
caminet de sauló de la zona verda que porta fins a l'església (14.000 €)
Plantada de vegetació a la rotonda de la rambla de Tete Montoliu: acció 
de cohesió social per al barri (5.337 €)
Adequar l'espai situat entre els carrers de Joan Oliver i Sallarés i de Joan 
Salvat-Papasseit (4.650 €)
Col·locar una tanca a la zona verda que separa l'aparcament de l'Escola 
de Domeny, i pavimentar i rebaixar dos passos de vianants dels voltants 
(20.508 €)
 

Eixample (57.188 €)
Portar a terme un pla de suport a l'Associació de Veïns de l'Eixample 
(14.000 €)
Promocionar els cercles d’estudis al barri, a través de l'entitat ACEFIR 
(2.000 €)
Redactar un projecte de millora per a la plaça de Salvador Espriu     
(6.000 €)
Restaurar les bandes reductores de velocitat del carrer de la Rutlla 
(32.440 €)
 

Figuerola-Bonastruc (46.536 €)
Ampliar la vorera i la il·luminació al carrer de Cerverí (40.500 €)
 

Font de la Pólvora (33.359 €)
Refer els embornals de la plaça dels Llimoners (10.883 €)
Pavimentar i recol·locar el mobiliari urbà del carrer del Pruner 
(31.960 €)
Millorar els jardins de l'avinguda de la Font de la Pólvora (24.960 €)
Crear un accés per a vianants que connecti l'aparcament del carrer de 
l'Acàcia amb l'avinguda de la Font de la Pólvora (17.500 €)
Millorar el trànsit de vianants a l'avinguda de la Font de la Pólvora  
(31.500 €) 

Fontajau (40.506 €)
Realitzar actuacions de millora a la zona de la guingueta, que es va 
construir en el marc dels pressupostos participats 2013 (27.250 €)
Arranjar la zona d'estacionament del carrer de Fontajau (25.150 €)
Millorar la il·luminació d'alguns vials secundaris del barri (30.281,46 €)
Arranjar el parc infantil del carrer de Fontajau, amb el trasllat del sorral i 
un nou gronxador (7.255 €)
Pavimentar el camí alternatiu entre el carrer de Sant Gregori i l'avinguda 
de Josep Tarradellas (10.079 €)
 

Germans Sàbat (35.493 €)
Aportar 1.500 euros a la continuïtat del projecte de reinserció social i 
laboral per als joves del sector (1.500 €)
Reformar el parc infantil situat a la Torre del Pou de Germans Sàbat (4.552 €)
Construir una escultura commemorativa del barri a la plaça dels 
Germans Sàbat (3.200 €)
 

Grup Sant Daniel (62.526 €)
Instal·lar càmeres de seguretat per evitar l'incivisme al barri (16.672 €)
Asfaltar el carrer de l'Hortènsia, davant dels blocs 13 i 14 (9.600 €)
Asfaltar el primer tram del carrer de l'Hortènsia (26.500 €)
Asfaltar el segon i el tercer tram del carrer de l'Hortènsia (40.400 €)
 

Mas Catofa (29.547 €)
Ampliar el parc infantil que es va fer en el marc dels pressupostos partici-
pats 2014 (16.331 €)
Aportar 1.500 euros a la continuïtat del projecte de reinserció social i 
laboral per als joves del sector (1.500 €)
 

Mas Ramada (31.453 €)
Instal·lar elements d'agilitat canina al tancat de gossos del barri (3.690 €)
Habilitar un espai al barri on l'associació de veïns pugui dur a terme 
activitats per a la gent gran i per als infants i joves (27.763 €)
 

Mercadal (42.606 €)
Millorar la plaça del Gra (19.500 €)
Reomplir els llambordins del carrer del Perill i del carrer d'Anselm Clavé 
(11.660 €)
Arranjar el paviment més malmès de la plaça de la Constitució (4.095 €)
Instal·lar una cartellera municipal a la plaça de la Independència (1.350 €)
Continuar amb el Pla de dinamització per al barri iniciat en el marc dels 
pressupostos participats 2013 (6.000 €)

Montilivi (40.031 €)
Recuperar la Font de l'Abella (18.000 €)
Fer un tancat d'esbarjo per a gossos, entre el carrer de Sant Salvador 
d'Horta i l'avinguda de Montilivi  (12.740 €)
Instal·lar una pista d'skate al darrere de l'Escola Pericot (a la banda del 
carrer d'Emili Grahit)  (36.210 €)
Protegir i millorar les pistes de petanca de davant del Club Petanca 
Montilivi (32.540 €)
Instal·lar un tendal al pati de l'Escola Bressol l'Olivera (34.881 €)
 

Montjuïc (34.312 €)
Crear una ruta verda al barri (34.308 €)
Instal·lar lavabos a la plaça de Domènec Fita (34.310 €)
Recull de petites actuacions al barri (34.129 €)

Palau-sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu (53.716 €)
Crear una ruta verda que connecti els boscos de Palau-sacosta (31.431 €)
Habilitar una zona de pícnic al carrer dels Jocs Olímpics de Barcelona 
(19.000 €)
Instal·lar enllumenat al parc infantil de la plaça de Palau (6.000 €)
Pavimentar un passadís municipal que dóna al carrer de Can Prunell 
(21.700 €)
Asfaltar el principi del carrer del Mas Jardí (a partir de la rotonda) (25.000 €)
 

Pedreres-Fora Muralla (11.260 €)
Millorar l'accessibilitat d'un pas de vianants al passeig de Fora Muralla 
(6.600 €)
Ampliar la il·luminació de l'últim tram de la pujada de les Pedreres (600 €)
Millorar l'accessibilitat d'un pas de vianants a la pujada de les Pedreres 
(11.260 €)
 

Pedret (32.406 €)
Ampliar els serveis dels lavabos del Centre Cívic Pedret (1.100 €)
Col·laborar econòmicament en una segona fase de les obres de la 
capella del Pilar (23.853 €)
Instal·lar una tanca a la pista polivalent, construïda en el marc dels 
pressupostos participats 2013, i col·locar-hi una taula de tennis de taula i 
senyalització (17.088 €)
Instal·lar un semàfor i senyalització horitzontal per pacificar el trànsit al 
carrer de Palafrugell (23.782 €)
 

Pont Major (33.189 €)
Arranjar les lloses de la vorera del carrer Pont Major (32.500 €)
Instal·lar un semàfor al carrer Filipines cantonada carrer Pont Major 
(15.524 €)
Arranjar la plaça de davant l'Institut Narcís Xifra (9.950 €)
 

Pujada de la Torrassa (37.172 €)
Arranjar la tanca i realitzar altres millores a la pista esportiva (17.422 €)
Millorar l’aparcament de l'entrada del barri (13.100 €)
Arranjar el carreró situat entre els números 30 i 60 de la pujada de la 
Torrassa (4.250 €)
 

Sant Narcís (51.469 €)
Ampliar els jocs infantils i substituir alguns arbres de la plaça d'Empúries 
(48.312 €)
Reformar la plaça de Madrid (30.647 €)
Desenvolupar el projecte “Fem art, fem cultura, fem barri” destinat als nens 
i nenes del barri (12.925 €)
Reformar el tram de vorera del carrer de Ramon Muntaner situat entre el 
carrer del Pare Coll i l'avinguda de Sant Narcís (28.400 €)
 

Sant Pau (48.610 €)
Continuar l'espai infantil de lleure i cultura de la Pauleca, iniciat amb motiu 
dels pressupostos participats 2013 (39.220 €)
 

Sant Ponç (36.219 €)
Continuar amb l'arranjament de la plaça de Sant Ponç, amb la incorporació 
d'una rampa, mobiliari per al local social i mobiliari per als voltants de la 
plaça (24.264 €)
Continuar amb l'arranjament de la plaça de Sant Ponç, amb la construcció 
d'unes altres escales de fusta, mobiliari per al local social i mobiliari per als 
voltants de la plaça (19.164 €)
 

Santa Eugènia i Can Gibert del Pla (78.876 €)
Remodelar la placeta de l'Ateneu Eugenienc (26.927 €)
Ampliar una de les voreres del carrer de Campcardós (30.000 €)
Desenvolupar el projecte "Fem esport amb els joves de Santa Eugènia i 
Can Gibert", a càrrec del CESET (8.000 €)
Continuar amb els projectes socials dels pressupostos participats 2014 
(37.500 €)
 

Torre Gironella (50.114 €)
Millorar les zones d'esbarjo del barri, amb l'ampliació dels jocs infantils i del 
tancament de la pista esportiva (20.398 €)
Arranjar part del camí que connecta l'aparcament amb el carrer dels 
Merlets (42.200 €)
Protegir l'aparcament del carrer de les Creus amb una tanca de fusta 
(6.000 €)
Habilitar un aparcament darrere del local social del barri (7.000 €)
 

Torre de Taialà (34.083 €)
Aportar 1.500 euros a la continuïtat del projecte de reinserció social i 
laboral per als joves del sector (1.500 €)
Arranjar la rampa que connecta el carrer de la Riera Rimau amb el carrer 
de Sant Medir (34.700 €)
Rebaixar les voreres de la cantonada del carrer de la Riera Rimau amb el 
carrer de la Torre de Taialà (32.500 €)
 

Vall de Sant Daniel (40.031 €)
Finalitzar les obres de l'interior de Can Primi (40.031 €)
 

Vila-roja (39.078 €)
Realitzar les obres necessàries per a la reubicació dels contenidors de la 
pujada del Primer de Maig (11.000 €)
Fer una donació de 600 € al Banc d'Aliments (600 €)
Millorar els accessos de l'espai lliure situat al carrer de la Planura, darrere 
del camp de futbol (13.500 €)


