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El present document de treball parteix de les línies de treball definides en el document marc “Línies 
de participació per al mandat 2015-2019”, en el qual s’estableixen 5 eixos de treball que són els 
següents: 

 

EIX 1: ADEQUAR LES EINES DE PARTICIPACIÓ A LA NORMATIVA EXISTENT. 

EIX 2: DESPLEGAR ELS MECANISMES I EINES DE PARTICIPACIÓ QUE QUEDIN RECOLLITS AL NOU 
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ DE LA CIUTAT 

EIX 3: EDUCACIÓ/FORMACIÓ: 

EIX 4: LA PARTICIPACIÓ COM A EINA INTERNA ÚTIL PER A LES DIFERENTS ÀREES. 

EIX 5: COMUNICACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 

 

A continuació es concreten les accions que es desplegaran en el marc d’aquests cinc eixos de treball 
durant el 2016 i la seva temporalització: 

 

EIX 1: ADEQUAR LES EINES DE PARTICIPACIÓ A LA NORMATIVA EXISTENT. 

>> Registre de ciutadans amb interès a participar 

Una de les propostes del Pla Director de Participació 2010-2015 era la de crear un registre de 
ciutadans/es amb interès en participar en processos de la ciutat. Durant el 2015 el Ple Municipal 
va aprovar un fitxer per recollir les dades de les persones que mostren la voluntat d’estar informats 
dels processos de participació que es vulguin tirar endavant per tal que puguin decidir participar-hi 
activament. Es vas preveure que el fitxer servís també per tot allò que fa referència a transparència 
municipal.  

Enguany, amb l’elaboració del nou reglament de participació ciutadana que incorporarà també la llei 
de transparència i la protecció de dades es posarà en funcionament aquest registre. 

 

>> Contractació d’empreses externes que duguin a terme intervencions participatives 

Treballar amb l’oficina de contractació per la incorporació als plecs de condicions dels contractes que 
s’assignin a empreses que duguin a terme intervencions participatives a la ciutat de l’ideari explicitat 
al document “Línies de participació ciutadana per al mandat 2015-2019”. 

 

>> Nou reglament de participació ciutadana. 

Durant la primera meitat de l’any es treballarà conjuntament amb Secretaria per tal de treballar 
conjuntament el contingut del nou reglament. 

En paral·lel la Unitat de Participació assistirà a les sessions sobre els nous reglaments de participació 
organitzades per la Diputació de Barcelona. 
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EIX 2: DESPLEGAR ELS MECANISMES I EINES DE PARTICIPACIÓ QUE QUEDIN 
RECOLLITS AL NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ DE LA CIUTAT.  

 

PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ PREVISTOS PER AL 2016 

 
>> Procés participatiu per a l’elaboració del nou reglament de participació ciutadana 

El reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Vic es va aprovar l’any 1997. Fins ara aquest 
ha estat el marc legal de participació municipal. L’any 2015 es va iniciar un procés de participació per 
compartir amb els polítics, els tècnics i la ciutadania els criteris bàsics o contingut que hauria de tenir 
el nou reglament, adaptat a les noves lleis i al nou context sociopolític. A més, el nou reglament ha 
de tenir en compte també tot allò que fa referència a la transparència, al bon govern i a la rendició 
de comptes. 

El nou reglament s’elabora en paral·lel al ROM ja molts aspectes que inclouen un i altre reglament 
són similars i no poden entrar en contradicció. 

Previsió 2016: 

o Incorporar les aportacions tècniques i ciutadanes de les primeres sessions informatives a 
l’esborrany del reglament elaborat per Secretaria. 

o Organitzar sessions de propostes per debatre l’esborrany. 
o Ciutadania 
o Tècnics 
o Polítics 

o Retorn a la ciutadania, tècnics i polítics del document definitiu. 
o Aprovació pel Ple municipal. 

(paral·lelament al procés es fa una avaluació de tots els òrgans estables de participació de 
l’Ajuntament per tal de redefinir-los) 

 

Cronograma: 

 I II III IV 

Incorporació de les aportacions tècniques i 
ciutadanes a l’esborrany 

    

Sessions de debat de l’esborrany     

Retorn a la ciutadania     
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>> Procés participatiu per la mobilitat de l’Eixample Morató  

Durant el 2015 es va realitzar un procés participatiu per a que els veïnes/es de l’Eixample Morató i els 
treballadors i propietaris de negocis de la zona poguessin decidir quina de les dues opcions de 
mobilitat plantejades des de l’Ajuntament era la més adequada.  

Atès que la fase decisòria ja va tenir lloc durant el 2015, per al 2016 es preveu dur a terme les següents 
accions relacionades amb aquest procés i concloure’l: 

• Anàlisi de suggeriments i propostes per part de l’equip de Govern 
• Retorn a la ciutadania 
• Avaluació 
• Conclusions amb dades quantitatives i qualitatives 
• Memòria final 

 

Cronograma:  

 GENER FEBRER MARÇ 

Anàlisi de suggeriments i propostes X   

Retorn a la ciutadania  X  

Avaluació  X  

Conclusions amb dades quantitatives i qualitatives  X  

Memòria final   X 

 

 

>> Pressupostos participatius 

Aquest any 2016 es preveu portar a terme la segona edició dels pressupostos participatius. En aquesta 
edició s’haurà de definir si es fan per barris o, com en l’edició passada, es fan a tota la ciutat i si 
s’acoten temàticament.  

A l’octubre de 2015 des de la regidoria de participació es va presentar a l’Equip de Govern diferents 
propostes per portar a terme un procés participatiu en torn el pressupost municipal, plantejat per 
barris o per fer-lo a tota la ciutat.  

 

Previsió 2016: 

• Definir els límits del nou procés i consensuar proposta. 
• Iniciar la campanya informativa adreçada a la ciutadania i sessions informatives al personal 

tècnic municipal. 
• Programar la logística de taules de participació. 
• Planificació de les sessions: continguts, material, dinàmiques. 
• Elaboració de les propostes que posteriorment seran votades per la ciutadania. 
• Validacions tècniques. 
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• Campanya informativa de les votacions. 
• Votacions. 
• Retorn. 
• Avaluació . 
• Creació de comissió de seguiment. 
• Execució de les propostes. 

 

Cronograma:  

 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Definir procés i consensuar proposta X          

Campanya informativa  X X  X X x    

Taules de participació   X X       

Elaboració de propostes    X       

Validacions tècniques     X      

Votacions        x   

Retorn i avaluació         X  

Inici de l’execució de propostes i 
comissió de seguiment 

         X 
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>> Avaluació i informe proposta dels Consells 

Fins la legislatura passada Vic disposava de consells sectorials i del consell de ciutat, com a estructures 
estables de participació amb una funció de consulta, informe o proposta no vinculant. Els consells 
constituïts fins fa mig any són:  

• Cooperació 
• Gent Gran 
• Joves 
• Dones 
• Convivència i Seguretat 
• Pagesia 
• Cultura 
• Comissió de Festa Major 
• Serveis Socials 
• Ciutat 

Coincidint amb l’inici de legislatura i paral·lelament a l’elaboració del nou reglament de participació 
ciutadana es planteja avaluar el funcionament del consells constituïts mitjançant entrevistes 
personalitzades amb els tècnics municipals dinamitzadors de cada consell i membres que hi participen 
habitualment. L’objectiu de l’avaluació és comprovar l’operativitat dels diferents consells sectorials i 
el de ciutat per mantenir-los, modificar-los i/o crear altres estructures que puguin ser més adequades 
al context. 

A partir d’aquesta avaluació es realitzarà un informe – proposta on s’explicarà el resultat de 
l’avaluació i la proposta que es planteja des de la regidoria de participació ciutadana. Serà més 
endavant l’Equip de Govern qui decidirà sobre les propostes i la seva incorporació. 

L’avaluació es fa en paral·lel a la redacció del nou reglament de participació ciutadana de manera que 
es puguin incloure els nous òrgans de participació i el seu funcionament en aquesta normativa 
municipal.  

 

Previsió 2016 

• Entrevistes als 8 tècnics/es referents, 2 persones participants a cada consell sectorial i 10 
persones participants al Consell de Ciutat. 

• Buidat de les entrevistes 
• Anàlisi de propostes  
• Redacció d’un informe – proposta 
• Presentació a l’Equip de Govern 
• Incorporació de les propostes consensuades al reglament de participació ciutadana 
• Posada en funcionament de les noves estructures estables de participació conjuntament amb 

les àrees implicades: consells, fòrums, comissions, espais de coordinació..... 
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Cronograma 

 I II III IV V VI 

Entrevistes X X     

Buidat entrevistes X X     

Anàlisi propostes  X     

Redacció informe – memòria  X     

Presentació equip de govern  X     

Incorporació de propostes al reglament   X    

Posada en funcionament d’estructures estables 
de participació 

   X X X 

 

 

>> Declaració de Vic 

En el marc del Consell de Ciutat, el 2012, es va crear una comissió formada per representants 
d’entitats i persones a títol individual, per iniciar un treball de construcció col·lectiva de la Declaració 
de Vic. Aquesta Declaració preveu consensuar i arribar a acords entorn aquells factors que generen 
discriminació social. Per a què aquests acords esdevinguin compromisos reals de la població és 
imprescindible que siguin treballats i elaborats de forma conjunta.   

Entre els anys 2013 i 2014 es van fer unes 40 sessions de treball per tal d’elaborar un document 
sintètic, clar i entenedor centrat en els 11 àmbits que, d’una manera o altra, encara ara generen 
discriminació a la ciutat.  

El 2015 es va publicar el text, es va fer la difusió i la recollida d ‘adhesions en torn a la campanya de 
la declaració VicVol. 

 

Previsió 2016: 

• Creació d’una comissió de seguiment  
• Continuar amb la difusió i incidir en el compliment de les propostes 
• Coordinació amb ICI, PLIS i altres projectes relacionats 
• Avaluació i actualització de propostes 
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Cronograma 

 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Creació d’una comissió de seguiment i reunions 
de seguiment 

 X  X  X  X  X 

Difondre i incidir en el compliment de les 
propostes 

 X X  X X X X X X 

Coordinació amb ICI, PLIS i altres projectes 
relacionats 

  X  X  X  X  

Avaluació i actualització de propostes  X     X  X X 

 

 

EIX 3: EDUCACIÓ/FORMACIÓ 

>> Oferta per a les escoles 

Una de les funcions de la regidoria de participació ciutadana és facilitar, fer pedagogia i  promoure la 
democràcia participativa generant espais que afavoreixin la participació mitjançant el diàleg, debat i 
consens. En aquest sentit, aquest any 2016 es preveu elaborar un recurs didàctic que les escoles de 
primària i de secundària puguin utilitzar per treballar la democràcia participativa a través de 
dinàmiques i pràctiques participatives. 

Per altra banda, també s’oferirà a les escoles i centres de secundària la possibilitat de realitzar alguna 
d’aquestes dinàmiques a l’aula dinamitzada per les tècniques de participació municipal. 

 

Cronograma:  

 IV V VI VII VIII IX X   XI XII 

Realització de material didàctic X X        

Publicació de l’oferta a les escoles   X       

Realització de dinàmiques a les aules      X X X X 

Avaluació continuada      X  X X 

 

 

>> Promoció de recursos audiovisuals i digitals per a la ciutadania en general 

En línia amb l’objectiu de fer pedagogia de la participació, la unitat de participació realitzarà: 

• Breu vídeo explicatiu de què és la participació, per a què serveix i com es pot participar a Vic. 
• Simulador/joc per entendre el funcionament del pressupost municipal. 
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Cronograma:  

 IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Realització del vídeo X X        

Realització del joc/simulador X X         

 

 

EIX 4: LA PARTICIPACIÓ COM A EINA INTERNA ÚTIL PER A LES DIFERENTS 
ÀREES. 

 

>> Consells sectorials de participació: 

Arrel de la decisió que prengui l’equip de govern en relació als òrgans estables de participació (veure 
eix 2), la unitat de participació treballarà conjuntament amb les àrees implicades per posar en 
funcionament de les noves estructures estables de participació: consells, fòrums, comissions, espais 
de coordinació etc. 

 

>> Mostra d’entitats i formació sobre democràcia participativa a les entitats 

La Mostra d’entitats es porta a terme des de la regidoria de Ciutadania. Enguany es vol millorar la 
visualització de les entitats, incrementar el públic assistent, fomentant com sempre l’associacionisme, 
la relació entre entitats i la visualització de la tasca que desenvolupen les associacions. En aquest 
sentit es preveu dissenyar aquest nou escenari conjuntament amb les entitats buscant l’espai i format 
més idoni de forma participativa. 

Per altra banda i des de la mateixa regidoria de Ciutadania es plantegen sessions formatives per les 
entitats. En el marc d’aquestes sessions de formació, les tècniques de la regidoria de participació 
ciutadana, dissenyaran unes càpsules formatives per promoure la participació de les entitats, donant 
eines per a la dinamització de la participació interna, afavorint la democràcia participativa, la 
col·laboració entre entitats, el bon govern i la transparència.  

 

Previsió 2016: 

• Preparació de materials formatius 
• Elaboració de dinàmiques 
• Realització de càpsules formatives  
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Cronograma 

 I II III IV V VI VII IX X XI XII 

Preparació de materials    X        

Elaboració i realització de 
dinàmiques i càpsules formatives  

    X   X X   

 

 

>> Assessorament específic a aquells departaments que tinguin interès en fer un procés 
participatiu sobre algun tema relatiu al seu àmbit: 

En el moment que aquest Pla Anual estigui validat, es començarà una ronda de contactes amb els 
diferents departaments de l’Ajuntament per explicar-los aquesta línia de treball i valorar 
conjuntament com tirar endavant aquelles accions participatives que tinguin planificades. 

Cronograma:  

 I II III IV V VI VII IX X XI XII 

Ronda de contactes   X         

Treball conjunt   X X X X X X X X X 

 

 

EIX 5: COMUNICACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 

Les accions previstes en aquest eix per al 2016 són. 

• Revisar els continguts del web de participació: http://participacio.vicentitats.cat/ per tal de 
millorar la qualitat de la informació que es proporciona a la ciutadania. 

• Establir eines online de participació dins del web de participació. Aquesta acció es durà a 
terme en el marc de les subvencions que ofereix la Diputació. 

• Obrir un canal Youtube per mostrar a la ciutadania les accions/processos de participació de 
la ciutat. 
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Cronograma:  

 IV V VI VII VIII   IX X  XII XII 

Revisió dels continguts del web de 
participació 

         

Definició de mecanismes online de 
participació  

X X        

Posada en marxa dels mecanismes online de 
participació 

  X X X     

Obertura i funcionament canal Youtube X         
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CRONOGRAMA GENERAL 2016 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

EIX 1. ADEQÜACIÓ A LA NORMATIVA 

Reunions amb Secretaria per preparar 
l’esborrany 

            

Sessions amb Diputació de Barcelona             

EIX 2. DESPLEGAR EINES I MECANISMES 

Procés participatiu nou reglament             

Procés participatiu Eixample Morató x x x          

Pressupostos Participatius   x x x x x x x x x x 

Avaluació i informe proposta òrgans 
estables de participació 

x x x x x        

Declaració de Vic    x x x x x x x x x 

EIX 3. EDUCACIÓ/FORMACIÓ 

Oferta formativa per a les escoles    x x x   x x x x 

Recursos audiovisuals i digitals    x x        

EIX 4. EINA INTERNA 

Assessorament als consells              

Mostra d’entitats    x x     x x  

Processos participatius àrees  x x x x x x x x x x x 

EIX 5. COMUNICACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN. 

Revisió continguts web  x x          

Mecanismes online de participació    x x x x x x x x x 

Canal Youtube   x          

 


