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FUNCIONAMENT DE LA VOTACIÓ

consulta als barris

com es pot votar

Els resultats

VOTACIÓ
ELECTRÒNICA 
De l’1 al 13 de juny

Aquest any podeu votar electrònicament des de l’1 fins al 13 de juny a 
les 12 h amb les credencials de vot que us hem fet arribar juntament 
amb aquesta publicació. Es tracta d’una clau personal que us permetrà 
realitzar el vot de manera fiable i segura des de qualsevol mitjà tecnolò-
gic (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. 

Caldrà que entreu al web girona.cat/votabarris i accediu a la finestra 
de votació electrònica. L’aplicació us demanarà que introduïu el vostre 
número de document d’identitat (DNI, NIE amb la lletra en majúscula) i 
la contrasenya que trobareu a la credencial de vot. Tot seguit podreu 
veure la vostra papereta de votació virtual, on podreu marcar la propos-
ta que voleu que s’executi en el vostre barri. Només es podrà votar un 
cop.

Per tal de garantir la transparència del procés de vot electrònic, un cop
hagueu confirmat el vostre vot l’aplicació emetrà un rebut que us perme-
trà verificar, posteriorment, que el vostre vot ha estat comptabilitzat en 
els resultats finals de la votació. Aquest rebut no contindrà cap informa-
ció que permeti conèixer la vostra identificació, ni quina proposta heu 
votat.

Un cop acabin les votacions, es farà el recompte electrònic per tal 
d’obtenir els resultats finals. Finalment, es farà públic el resultat de la 
consulta que determinarà els projectes que s’executaran en cada barri.

Després de les assemblees realitzades, els barris ja han acabat de definir quines propostes de millora volen que se sotmetin a consulta 
ciutadana per decidir el destí de l’assignació pressupostària dels pressupostos participats dels barris d’1.200.000 €. Aquestes propostes 
les trobareu seguidament i els informes tècnics de cadascuna d’elles estaran disponibles al web. 

A través de la consulta que es realitzarà als barris entre l’1 i el 13 de juny, els gironins i gironines majors de 18 anys i inscrits al padró 
d’habitants decidireu quines de les propostes s’executaran, mitjançant el vostre vot lliure, directe i secret.

El personal de les seus de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana als barris (en el seu horari habitual) us 
poden ajudar i informar durant els dies que es fan les votacions electròniques.

I per a més informació sobre la votació podeu trucar als telèfons del Servei de Participació: 972 010 275 i 972 
010 248, o al telèfon d’Informació Ciutadana: 972 419 010.

El personal de les Oficines d’Informació i Atenció Ciutada-
na als barris (en el seu horari habitual) informaran i 
ajudaran a emetre el vot a totes aquelles persones que ho 
necessitin durant els dies que es fan les votacions electrò-
niques. Les persones que vagin a aquests centres cívics 
han de portar, igualment, la carta que hauran rebut a casa 
amb la seva credencial.

A continuació podeu veure captures de pantalla del sistema de votació per a telèfon mòbil o tauleta. La versió per a ordinador de 
sobretaula té el mateix funcionament (només varia la mida de la pantalla).

assistència presencial per a la votació

OFICINES D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Important! 
Cal que porteu la vostra credencial de vot i el DNI o NIE

i
Servei de Participació
Tel. 972 010 275
Tel. 972 010 248

Informació Ciutadana
Tel. 972 419 010

Aneu a girona.cat/votabarris.
Introduïu el vostre DNI o NIE, 
amb la lletra en majúscula, i la 
contrasenya de 20 caràcters 
numèrics.

Oficina de l’Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1
De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i
dissabtes de 9 a 14 h.
 
Centre Cívic Santa Eugènia
C. de Santa Eugènia, 146 
Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h i
dilluns i dimecres de 16 a 18 h

Seleccioneu el projecte del 
vostre barri que vulgueu votar. 
Opcionalment, clicant “Consultar 
informació” podeu obtenir més 
detalls de cada proposta.

Reviseu la vostra selecció 
atentament i cliqueu “Confirmeu 
vot” per formalitzar el vot, o 
“Canvieu vot” per triar una 
proposta diferent.

1 2 3

Apunteu-vos el codi que apareix 
al rebut. Us servirà per verificar 
que el vostre vot es comptabilit-
za al resultat final.
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Centre Cívic Sant Narcís
Pl. de l’Assumpció, 27
Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h i
dilluns i dimecres de 16 a 18 h
 
Llar de gent gran de Germans Sàbat
C. de Modeguera Gran, 1
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dimecres de 16 a 18 h
 
Centre Cívic Pont Major
C. del Pont Major, 67-73
Dimarts de 16 a 18 h i dijous de 9 a 14 h
 
Centre Cívic Pla de Palau
C. de Saragossa, 27
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h 
i dimarts i dijous de 16 a 18 h
 
Centre Cívic Onyar
C. del Camp de la Plana, 13 
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

girona.cat/votabarris
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projectes barri a barri
Barri Vell (42.386,19 € més un romanent del 2016 de 6.200 €)
Instal·lació d’un parc infantil a la plaça del Pou Rodó

Eixamplament de la vorera de la pujada de Sant Domènec (46.800 €)

Continuació d’un pla de dinamització per al barri (9.000 €)

Campdorà (46.153,85 € més un romanent del 2016 de 5.211,58 €)
Creació de nou enllumenat a l’entrada de Campdorà Vell des de la 
C-255 i al camí entre la incineradora i el pont –més la instal·lació de tres 
bancs- (31.500 €)

Creació de nou enllumenat a l’entrada de la Moritz -Can Simón- i 
senyalització del punt d’entrada (6.500 €)

Evacuació d’aigües plujanes davant del número 19 de Campdorà de 
Baix (12.739,52 €)

Carme - Vista Alegre (39.560,44 € més un romanent del 2016 de 
4.798,99 €)
Renovació de la zona del parc infantil del carrer de Carme -Jardins de 
Pablo García Cortés “Pablito”- (12.630 €)

Creació d’un pas de vianants davant del passatge dels Picapedrers i 
d’una vorera des d’aquest punt del carrer de Vista Alegre fins al carrer 
de Morató i Grau (28.200 €)

Devesa - Güell (41.444,27 €)
Continuació del pla de dinamització per al barri (24.000 €)

Cobertura de la plaça de Miquel de Palol (11.000 €)

Instal·lació de mobiliari esportiu per al barri (6.444,27 €)

Domeny - Taialà (46.153,85 € més un romanent del 2016 de 
941,09 €)
Condicionament del solar al carrer de Sant Gregori, número 101, que fa 
cantonada amb el carrer dels Bullidors (11.584,57 €)

Construcció d’una vorera sobre el mur de contenció a executar al carrer 
de l’Himàlaia (8.200 €)

Ampliació de la vorera i canvi de l’aparcament de cotxes del costat al 
carrer de M. Àngels Anglada -zona institut- (6.655 €)

Pavimentació de l’entrada dels pisos 9-11-13-15 del carrer de Joan 
Badia Casañas (11.052,62 €)

Creació de voreres al carrer de les Roques Altes (9.800 €)

Eixample (56.514,91 € més un romanent del 2016 de 39.335,59 €)
Continuació del projecte del Pla de suport de l'AV de l'Eixample (22.000 €)

Arranjament del carrer del Cardenal Margarit (10.000 €)

Eliminació de les barreres arquitectòniques a l’encreuament del carrer 
de la Creu amb el carrer de Barcelona (14.057,28 €)

Millora de l’enllumenat a la plaça de Salvador Espriu (12.600 €)

Figuerola - Bonastruc (49.826,86 €)
Continuació del pla de dinamització per al barri (6.000 €)

Actuacions de millora del parc infantil situat entre el carrer del Riu Güell i 
el carrer de Bonastruc de Porta (3.200 €)

Millora de l’enllumenat de l’avinguda de 20 de Juny (10.800 €)

Fontajau (40.502,35 €)
Millora del parc infantil a la cantonada del carrer de Fontajau amb el 
carrer d’Enric Adroher (8.015 €)
Canalització de les aigües de la zona de Can Sunyer, reparació del pas 
elevat i instal·lació de mobiliari urbà (27.800 €)
Cobriment de la pista esportiva situada al costat de la guingueta al parc 
de Fontajau (40.502,35 €)
Millora del parc infantil a la plaça de Miquel Martí i Pol (19.360 €)

Font de la Pólvora (32.967,03 € més un romanent del 2016 de 
5.286,14 €)
Millora del drenatge urbà a la plaça del Llimoner (10.886,43 €) 
Millora de l’enllumenat al carrer del Pruner (7.100 €)
Urbanització del carrer del Pruner fins al final de l’àmbit del bloc d’habi-
tatges (20.200 €)

Germans Sàbat (32.967,03 € més un romanent del 2016 de 
16.588,41 €)
Urbanització de la plaça de Germans Sàbat (48.555,44 €)
Dinamització del barri de Germans Sàbat (1.000 €)

Grup Sant Daniel (39.560,44 € més un romanent del 2016 de 
14.652,86 €)
Arranjament del parc infantil del Grup Sant Daniel (7.155 €)
Arranjament de la pista de petanca del Grup Sant Daniel (3.850,24 €)
Arranjament de la pista esportiva del Grup Sant Daniel (13.500 €)
Asfaltatge de part del carrer de l’Hortènsia (26.734,47 €)
Construcció de noves escales al carrer de l’Hortènsia (40.847,48 €)

Mas Catofa (30.141,29 € més un romanent del 2016 de 344,32 €)
Urbanització de la plaça de Germans Sàbat -actuació conjunta amb el 
barri de Germans Sàbat- 16.800 €)
Adaptació de les voreres del carrer del Puig d’Adri (12.680 €)
Dinamització del barri de Mas Catofa (1.000 €)

Mas Ramada (30.141,29 €)
Pavimentació del caminet de terra que hi ha a la zona del Pipican del 
carrer del Torrent (15.000 €)
Col·laboració amb la UE Vila-roja amb una aportació econòmica (1.000 €) 

Mercadal (37.676,61 € més un romanent del 2016 de 2.383,56 €)
Continuació del pla de dinamització per al barri del Mercadal (10.000 €)
Retirada de les planxes de ferro als carrers de Santa Clara, del Nord i de 
les Hortes (30.000 €)

Montilivi (39.560,44 € més un romanent del 2016 de 9.141,89 €)
Arranjament de la cruïlla de l’avinguda Montilivi amb el carrer de Sant 
Salvador d’Horta (18.600 €)
Millora de la il·luminació de l’avinguda de Lluís Pericot, a la cruïlla entre 
els carrers de Sant Hipòlit i de la Riera de Bugantó (27.000 €)
Millora de la il·luminació a la cruïlla entre l’avinguda de Montilivi i el carrer 
de Puigsacalm (4.500 €)
Rehabilitació de la plaça de Camps i Arboix (38.015,92 €)
Millora del Parc de la Pedra (30.100 €)

Montjuïc (35.792,78 €)
Instal·lació d’una vela amb mòdul de bar i seguretat durant la festa 
major del barri (3.947,81 €)

Arranjament del parc i de la zona infantil (13.792 €)

Millora de voreres i instal·lació de tanques a la pujada de la Barrufa 
(29.645 €)

Palau-sacosta (53.689,17 €)
Millora de la pavimentació i de la il·luminació al pas de vianants entre els 
carrers dels Sarriera i de Ros de Palau (29.300 €)

Creació d’una zona d’esbarjo juvenil i per a la gent gran al carrer de 
Mercè Rodoreda (23.725,92 €)

Creació d’un pas segur per creuar el carrer de Barcelona venint des de 
l’Avellaneda (48.000 €)

Creació d’un camí des de la residència d’avis fins al bosc terapèutic 
(20.000 €)

Destinació de 20.000 € a la redacció del projecte d’urbanització de la 
cruïlla del carrer de Reggio Emilia i l’avinguda de Lluís Pericot amb el 
carrer del Riu Cardener (20.000 €)

Pedreres - Fora Muralla (38.618,52 €)
Millora del paviment de la part inferior del carrer de Julià de Bolívar 
(26.196,50 €)

Creació d’un pas de vianants al final del carrer del Palco dels Sastres, a 
la zona del Disseminat Caputxins (4.235 €)

Instal·lació de baranes al carrer de Pere III el Cerimoniós  (5.550 €)

Pedret (33.908,95 €)
Millora de l’enllumenat de la vorera entre el pub Siddhartha i el Centre 
Cívic Pedret (23.500 €)

Arranjament de la zona del passeig del riu a Pedret (9.500 €)

Nova instal·lació d’enllumenat al pont de Pedret (28.700 €)

Nova instal·lació d’enllumenat des del carrer de Palafrugell fins als 
jardins de Pedret (28.900 €)

Execució de l’última fase de la restauració de la Capella del Pilar 
(12.084,41 €)

Pont Major (32.025,12 € més un romanent del 2016 de 2.817,69 €)
Millora del passatge del Mossèn Pere Rabat i de la plaça de l’Om 
(34.842,81 €)

Millora del carrer de l’Illa de Palma (5.623,48 €)

Arranjament del carril bici al Pont Major (28.072 €)

Pujada de la Torrassa (36.734,69 €)
Reparació del mur que fa de base de la pista de bàsquet de la pujada 
de la Torrassa (12.500 €)

Instal·lació d’una barana al tram amb més pendent de la pujada de la 
Torrassa (3.383,16 €) 

Millora del paviment a la pujada de la Torrassa (30.811,65 €)

Instal·lació d’una plataforma per als contenidors de reciclatge de plàstic 
i paper que hi ha a la plaça de la pujada de la Torrassa (1.364,36 €)

Eixamplament de l’entrada d’accés al barri pel carrer de Sant Daniel 
(14.700 €)

Santa Eugènia i Can Gibert del Pla (48.037,68 € + 42.386,19 €)
Projecte integral de la Mancomunitat de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del 
Pla (81.611,35 €)

Millora de l’enllumenat a les entrades de les Hortes de Santa Eugènia (15.000 €)

Repàs del camí de les Hortes de Santa Eugènia fins a l’Espai Marfà (4.192,65 €)

Consolidació de l’edifici original de l’antic taller de manteniment de la fàbrica 
Marfà (75.172,25 €)

Sant Narcís (50.863,42 €)
Programa d’activitats  físiques per a les persones grans al parc de la Comtes-
sa Ermessenda (35.400 €)

Millora de la vorera del número 6 al número 12 del carrer de Cristòfor Colom 
(6.000 €)

Construcció d’una zona d’esbarjo infantil davant de l’escola pública de Sant 
Narcís-Escola Àgora (2.810 €)

Eixamplament del tram de vorera de davant de la façana de l’Escola Àgora 
(38.500 €)

Renovació de la vorera i del mobiliari urbà a la plaça de Madrid (20.500 €)

Sant Pau (48.037,67 €)
Condicionament d’un parc infantil al costat de l’Escola Marta Mata (42.067,93 €)

Espai infantil de lleure i cultura del barri de Sant Pau (48.037,67 €)

Sant Ponç (34.850,86 € més un romanent del 2016 de 7.917,98 €)
Construcció de voreres a prop de les instal·lacions de l’entitat GEiEG 
(34.218,84 €)

Instal·lació d’una barrera vegetal a la plaça de Sant Ponç i de dos senyals de 
“Prohibit jugar a pilota” i despeses socials diverses  (8.450 €)

Torre de Taialà (33.908,95 € més un romanent del 2016 de 6.733,55 €)
Rebaix de les voreres des del carrer de la Riera Rimau fins al carrer de la 
Modeguera Gran (35.500 €)

Tancament de la pista poliesportiva del barri (18.300 €)

Millores en l’ampliació del local social (25.750 €)

Torre Gironella (37.676,61 €)
Destinació de 13.400 euros per a activitats socials (13.400 €)

Adaptació del corriol del Grup Torre Gironella -a la zona del número 119- amb 
el carrer dels Merlets amb una escala rampa (24.200 €)

Pavimentació de diverses zones als carrers del barri (13.400 €)

Reserva dels 37.676,61 € per als pressupostos participats de l’any vinent

Vall de Sant Daniel (38.618,52 € més un romanent del 2016 de 
7.505,70 €)
Estudi d’un pla de mobilitat al barri de Sant Daniel (10.000 €)

Arranjament del pati de les antigues escoles de Sant Daniel (32.000 €)

Instal·lació d’una vela per cobrir la pista del CREC durant la festa major del 
barri (2.904 €)

Vila-roja (38.618,52 €)
Arranjament d’un mur del Grup Vila-roja que està deteriorat (48.000 €)

Pavimentació del caminet de terra que hi ha a la zona del Pipican del carrer del 
Torrent (7.500 €)

Pavimentació i enllumenat al tram final del carrer de la Planura (17.500 €)

Col·laboració amb la UE Vila-roja amb una aportació econòmica (800 €) 


