
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2017

 de l’11 al 24 de desembre VOTA a:
www.fesfigueres.cat

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

El procés dels Pressupostos Participats 2017 arriba a la fase final: el període de 
votació, que va de l'11 fins al 24 de desembre, vigília de Nadal. És la fase més 
important, en la mesura que tots els veïns i les veïnes de Figueres podran elegir 
entre aquells projectes que ha proposat la pròpia ciutadania.

Com a regidor de Participació Ciutadana haig d'agrair la col·laboració i la 
complicitat que hem trobat a tots els barris en aquesta primera edició carregada 
tant d'il·lusió com d'incerteses. L'èxit d'un procés obert per determinar en quines 
millores volem gastar una part del pressupost municipal requereix compromís, 
voluntat política i, sobretot, implicació per part de tots. Estic convençut que en 
edicions futures plegats n'haurem après més i eixamplarem la participació activa.

Arribem a la fase final, que no és la definitiva. L'execució dels projectes durant els 
mesos vinents –en funció de la complexitat tècnica de cadascun– tancarà el 
cercle. Però el procés participatiu és i ha de ser continu, sense interrupció. El 
compromís de dividir la ciutat en districtes i la creació dels Consells de barri 
també ho ha de facilitar. 

Per això, us convidem a contribuir-hi amb coresponsabilitat. I d'aquí a pocs dies, a 
votar! 

Francesc Cruanyes i Zafra
Primer Tinent d'Alcalde
Regidor de Participació Ciutadana

Vota i



1- Quina durada tindrà el període de votació?
Aquest període serà de l'11 al 24 de desembre de 2017, ambdós inclosos.

2- Qui podrà votar?
Totes les persones censades a Figueres majors de 18 anys a 1 de desembre 
de 2017.

3- Es podrà votar més d'una vegada?
No, es podrà votar una sola vegada.

4- Es podran votar projectes de totes les zones de la ciutat?
Sí, tothom podrà votar projectes de totes les zones de Figueres.

5- Quants projectes es podran votar per zona?
Es podran votar com a màxim dos projectes per zona.

6- Serà obligatori votar projectes de totes les zones de la ciutat?
No, hi haurà l’opció de votar en blanc. Tothom podrà triar si votar o no 
projectes per a cada una de les zones de Figueres.

7- Quan es publicaran els resultats?
Els resultats es publicaran durant el mes de gener de 2018.

8- On i com es podrà votar?
La votació serà electrònica. Amb l'objectiu de superar barreres físiques, 
temporals o digitals, es facilitaran diversos espais de votació:
                
         8.1- Mitjançant el portal Fes Figueres:
        Des de l'ordinador, la tauleta o el mòbil, entrant i fent el registre a 
         www.fesfigueres.cat

         8.2- Als punts de votació habilitats:
       Qui vulgui votar presencialment podrà acudir a qualsevol dels punts de 
       votació en els horaris establerts. Allà hi haurà un tècnic municipal 
       que els donarà el suport necessari per a fer-ho. Només caldrà presentar 
       el DNI, el NIE, el passaport o el carnet de conduir.

Oficina de Turisme (Pl. Escorxador, 2)
Dissabte 16 de desembre, de 10.00 a 14.00 h / Dissabte 23 de desembre, de 10.00 a 14.00 h
Fundació Clerch i Nicolau (Nou, 53)
Dimarts 19 de desembre, de 18.00 a 21.00 h / Dimecres 20 de desembre, de 17.00 a 20.00 h
Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer (Ronda Sud, 3)
Divendres 15 de desembre, de 17.00 a 20.00 h / Divendres 22 de desembre, de 17.00 a 20.00 h
Local de l'Associació de Veïns Cendrassos (Cendrassos, 36)
Dijous 14 de desembre, de 16.00 a 19.00h
Centre Social Horta Capallera (Puig Rom, 36 bis)
Dimarts 12 de desembre, de 16.00 a 19.00 h
Local de l'Associació de Veïns Vivendes del Parc (Avinyonet cant. Cresques Elies)
Dimecres 13 de desembre, de 9.00 a 13.00 h / Dimecres 20 de desembre, de 9.00 a 13.00 h
OMAC (Av. Salvador Dalí, 107)
Dilluns 11 de desembre, de 10.00 a 14.00 h / Dimecres 13 de desembre, de 10.00 a 14.00 h
Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres (Av. Ma Àngels Anglada, 15)
Dilluns 11 de desembre, de 10.00 a 14.00 h / Dilluns 18 de desembre, de 10.00 a 14.00 h
Centre Cívic Creu de la Mà (Pl. Remei Bosch, 1)
Dijous 14 de desembre, de 9.30 a 12.30 h
Centre Cívic Joaquim Xirau (Carrer de Vilatenim, s/n)
Dimecres 13 de desembre, de 9.30 a 12.30 h / Dimecres 20 de desembre, de 9.30 a 12.30 h

INFORMACIÓ, SUPORT I AJUDA:
www.fesfigueres.cat

Tel: 972 67 42 61


