
Del 17 de novembre a l’1 de desembre
A la Nova Associació de Veïns de Baró de Viver

Proposta
Canya 
al viver

Proposta
El pont de 
les maletes

BUTLLETA DE VOTACIÓ
Vine a conèixer els projectes!



1. Objecte de la votació 

El procés de votació té per objecte la tria, a par-
tir de les propostes seleccionades per un jurat 
i validades pel Consell Assessor d’Art Públic 
de l’Ajuntament de Barcelona, d’una al·legoria 
escultòrica, a instal·lar a la plaça del centre
cívic de Baró de Viver, en el marc de les obres 
de reurbanització que s’estan duent a terme. 

Els projectes seleccionats estaran exposats a 
la Nova Associació de Veïns de Baró de Viver 
(carrer Guayaquil, 53) coincidint amb el període 
de votacions.

Els participants podran triar entre els projectes 
seleccionats pel jurat. En cas d’empat, el jurat 
determinarà el procediment per triar la proposta 
guanyadora. 

2. Participants  

Podran participar-hi tots els veïns i veïnes del 
barri de Baró de Viver, majors de 16 anys.
Per poder votar-hi s’haurà d’acreditar la 
residència al barri amb qualsevol document 
oficial (DNI, passaport, certificat d’empadron-
ament). 

3. Període i lloc de votació 

El període de votació restarà obert des del 17 
de novembre a l’1 desembre de 2014, a la Nova 
Associació de Veïns de Baró de Viver, carrer 
Guayaquil 53, d’acord amb el següent horari:
- De dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 h.
 

4. Publicació del resultat

L’escrutini es realitzarà en acte públic convocat 
expressament i el resultat es farà públic en el 
marc del Consell de Barri extraordinari de Baró 
de Viver.

5. Interpretació de les bases 

En cas de conflicte en la interpretació de les 
bases es farà per resolució del regidor del 
Districte.

VINE A CONÈIXER
ELS PROJECTES A LA 
NOVA ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DE BARÓ DE VIVER

BASES PER A LA VOTACIÓ 
POPULAR PER A LA TRIA 
DE L’ESCULTURA A INSTAL·LAR
A LA PLAÇA DEL CENTRE
CÍVIC DE BARÓ DE VIVER!

bcn.cat/santandreu

Propostes realitzades per l’alumnat de l’Escola 
Superior de Disseny i d’Art Llotja  


