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EL NOU MODEL DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

En el Ple del mes de febrer de 2016 es va aprovar el pressupost general de l’Ajuntament i la 

partida destinada al projecte de Pressupostos Participatius per un valor de 150.000€. D’aquesta 

quantitat, se’n va reservar 10.000€ per a despeses de comunicació i gestió del projecte i els 

140.000€ restants es van destinar a la participació ciutadana. 

L’actual equip de govern duia al seu programa electoral tirar endavant el pressupost participatiu 

a partir dels barris. Per altra banda, malgrat que els resultats de la prova pilot que es va iniciar a 

finals de 2014 van ser valorats positivament, es van detectar alguns punts febles en el model 

implementat. Per exemple la complexitat del procés (taules territorials, temàtiques i de ciutat) i 

el fet que fos un model que propiciava pensar la ciutat com un tot i amb unes necessitats 

comunes compartides més enllà del barri dificultava que la majoria de ciutadans i ciutadanes se 

sentissin atrets a participar-hi.  

Amb aquest escenari al davant, doncs, es va optar per introduir canvis importants en el model 

per millorar els resultats obtinguts a la prova pilot. A partir de les directrius polítiques de l’equip 

de govern, des de febrer fins a la primera meitat d’abril es van anar definint aquests canvis a 

nivell tècnic en la direcció següent: 

- Simplificar el model: reduir el nombre d’espais i de sessions a les quals es demana que 

assisteixi la ciutadania. A la prova pilot es va constatar que a les taules territorials i a les 

temàtiques sovint sortien les mateixes propostes.  Així doncs es va considerar que les taules 

territorials ja eren espais útils per debatre tot tipus de propostes i que era bo centralitzar el 

debat dels veïns i veïnes en aquest espai. A més, al no tenir dimensió de ciutat va deixar de 

tenir sentit fer una taula de ciutat. 

- Apropar el procés a la ciutadania donant-li una dimensió territorial més petita i fer-ho de 

forma rotativa cada any en una de les zones permetia poder posar en marxa estratègies de 

proximitat i arribar millor a la ciutadania que habitualment no participa en els espais de 

participació impulsats des de l’Ajuntament. D’aquesta manera es va valorar que es podria 

treballar millor a l’hora de fer pedagogia de la participació.  

- També es va valorar que seria positiu per al procés buscar la part més emocional de la 

participació. Per aquest motiu des de l’equip de govern es va considerar que la divisió de la 

ciutat en les tres zones de la Festa Major era una bona opció per aconseguir que la 

ciutadania se sentís més seu el procés. 

Tots aquests factors van fer que es posés en marxa un nou model que focalitzava els esforços 

en una sola zona de la ciutat cada any amb un triple objectiu:  

- Ampliar i diversificar la participació. 
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- Promoure la pedagogia de la participació per fer de Vic una ciutat el màxim d’inclusiva i 
accessible.  

- Aconseguir més impacte en el territori treballant a partir de les necessitats i especificitats 
de cada una de les zones de la ciutat. 

 

Tanmateix, es van conservar tres punts forts del model anterior: els diners destinats provenen 

de pressupost ordinari (això implica que no hi ha restricció temàtica a l’hora de fer propostes); 

es tracta d’un procés auto reglamentat en el que la ciutadania participa des de l’inici; i que és 

un procés participatiu que promou el debat ciutadà ja que les propostes són elaborades 

íntegrament per la ciutadania i de forma conjunta pels veïns i veïnes que participen a les taules 

de propostes. 

Un cop definit el nou model es va treballar conjuntament amb l’àrea de Comunicació la 

presentació dels nous pressupostos participatius. L’acte va tenir lloc el 13 d’abril a la sala de la 

Columna i va estar presidit per l’alcaldessa. A través d’un sorteig protagonitzat pels mateixos 

caps de llúpia es va definir l’ordre que seguiria el procés participatiu durant els tres anys 

següents: l’any 2016 començaria la zona del Merma; l’any 2017 li tocaria a la Vella; i l’any 2018 

seria el torn del Nen i, així, successivament. 
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INICI DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

>> FASE 1: ELABORACIÓ DE PROPOSTES.  

Un cop establert aquest ordre, a partir del 13 d’abril l’equip tècnic de participació va començar 

a treballar en els continguts i disseny del material de comunicació per donar a conèixer als veïns 

i veïnes de la zona del Merma l’inici de la fase per fer propostes.  El material de comunicació que 

es va produir va ser: 

 Pàgina web informativa amb formulari de recepció de propostes, allotjada a 

www.decidim.vic.cat  

 

 Díptics informatius del procés i de com es podia fer propostes.  

 

 

 Lones per a hexàgons informatius que es van situar en punts estratègics de la zona del 

Merma: Plaça Divina Pastora, Plaça Major, Rambla del Passeig, carrer de Gurb amb plaça 

Mil·lenari i Ronda Francesc Camprodon. 

 

                                           Hexàgon informatiu situat a la Plaça Major 

http://www.decidim.vic.cat/
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 Cartells per panells informatius verds situats a la plaça Andreu Colomer Munmany, Rambla 
del Passeig, carrer sant Segimon, parc de les Quatre Estacions, carrer Pare Gallissà i plaça 
Santa Clara. 
 

 Falca de ràdio. Emesa a Ràdio Vic, 40 Osona i El 9 FM. 
 

 Anuncis en premsa publicats a El 9 Nou a El Vigatà. 
 

 
 

 

 

 Banners publicats a Osona.com i a Vilaweb. 

 Banner publicat a la pàgina principal de www.vic.cat. 

 Notícia publicada al butlletí InfoEntitats. 

 Correus electrònics i trucades personalitzades a persones que formen part de la base de 

dades de l’àrea de Participació Ciutadana. 

 Sessió explicativa als i les alumnes de batxillerat de l’Escorial i una altra a l’IES Vic. 

 

En paral·lel, a partir del mapa de les tres colles de Festa Major facilitat per l’àrea de Cultura, 

l’equip tècnic de participació va treballar amb les àrees d’Urbanisme, Informàtica i Atenció a la 

Ciutadania per elaborar un llistat dels carrers i domicilis inclosos dins la zona del Merma. Un cop 

extret aquest llistat, es va enviar un díptic informatiu sobre la primera fase del procés i una carta 

de l’Alcaldessa als 8559 domicilis de la zona convidant als veïns i veïnes a participar tot 

presentant les seves propostes de millora de la zona del Merma. 

 

 

 

http://www.vic.cat/
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Paral·lelament a la campanya informativa, l’equip de participació també va treballar durant la 

segona quinzena d’abril i principis de maig en la preparació de la metodologia i el material per 

dur a terme les 4 sessions presencials amb la ciutadania.  

Pel que fa a aquestes sessions de treball, inicialment estava previst reduir el nombre de sessions 

de treball per alleugerir el procés i realitzar la fase de propostes al llarg de 4 setmanes en 

comptes de 8 (com s’havia fet a la prova pilot): 

 Setmana 1: presentació del procés 

 Setmana 2: detecció de mancances, necessitats i elements de millora. 

 Setmana 3: definició conjunta de propostes. 

 Setmana 4: priorització de les propostes definides la setmana anterior. 

També estava previst fer les mateixes sessions els dilluns i dijous per donar més opcions a la 

ciutadania a l’hora de participar. 

La primera sessió presencial va tenir lloc el dilluns dia 9 de maig i va servir per explicar el procés, 
explicar el pressupost municipal, decidir conjuntament les regles de joc (com a procés auto 
reglamentat que és) i també per resoldre els dubtes entorn el procés. També es va aprofundir 
en les expectatives dels i les participants.  

Alguns dels elements essencials que es van debatre van ser el paper dels comerços, entitats i 
recursos de la zona, així com la possibilitat de plantejar dos tipus de projecte: projectes grans 
i/o projectes de baix cost.   

Les conclusions d’aquesta primera taula o sessió van ser: 

 Els  comerços, entitats, col·lectius i recursos amb seu en el territori verd podien 
participar en la fase de propostes, encara que no en la de votacions. Es va considerar 
que era important incorporar-los perquè són actors essencials en les dinàmiques del 
territori. 

 Es treballarien projectes de baix cost i projectes de cost més elevat, donant continuïtat 
al que es va fer a la primera edició, ja que es va valorar molt positivament entre els i les 
participants. 

Com que les persones participants a les taules van decidir ampliar la participació a les 
associacions i grups del territori, l’equip de pressupostos participatius es va posar 
immediatament en contacte amb gairebé totes les entitats, grups i centres educatius amb seu a 
la zona del Merma (posant especial atenció a associacions de veïns i les AMPA) amb l’objectiu 
d’implicar-los a fer propostes de millora d’aquesta part de la ciutat. Es va haver de treballar 
ràpida i intensament ja que les sessions presencials de participació ja havien començat i s’ havia 
de vincular aquests grups tant aviat com fos possible. 

A l’hora de contactar-los, es va partir de les dades que consten al Registre Municipal d’Entitats 
així com de dades de contacte pròpies o bé facilitades per l’àrea de Ciutadania. A la majoria 
d’entitats se’ls va enviar un correu electrònic informatiu que en el que se les animava a 
participar. A les Associacions de Veïns i Veïnes, la Colla del Merma i les AMPA també se les va 
trucar, se les va informar personalment i es va fer una reunió amb la seva junta. Finalment es 
van vincular a la primera fase procés: dues Associacions de Veïns i Veïnes i tres AMPA. A partir 
d’aquell moment es va començar a fer un treball molt interessant dins d’aquestes entitats ja que 
paral·lelament a les sessions organitzades per l’Ajuntament a Can Pau Raba aquestes es van 
posar a treballar en les propostes. Es va establir una nova dinàmica molt positiva de cara a la 
participació ja que les entitats treballaven les propostes autònomament però sempre vinculades 
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a les sessions organitzades per l’Ajuntament. És a dir, a totes les reunions hi havia representants 
d’aquestes entitats que feien de nexe connector entre el procés i l’entitat en qüestió. 

Com que l’assistència a les sessions del dijous era força baixa, es va anar parlant amb els/les 
participants i es va decidir concentrar l’activitat els dilluns. 

La segona sessió presencial per treballar les propostes dels pressupostos participatius amb la 

ciutadania va tenir lloc el 23 de maig. Tal i com estava previst, en aquestes sessions es va 

treballar la detecció de necessitats i mancances a la zona del Merma. Es va fer a partir d’un mapa 

de la zona i de diferents elements físics i visuals com mobiliari urbà, vehicles, senyals de trànsit 

o papers per escriure missatges, entre d’altres. Els i les participants van utilitzar aquests 

elements per visualitzar les necessitats de la zona i posar sobre el mapa aquells punts o temes 

sobre els que creien que s’hauria de fer alguna intervenció o projecte. Per fer-ho se’ls va 

demanar que responguessin a una pregunta concreta: què li falta a la zona dels verds? Què hi 

hauria d’haver que no hi sigui? 

Un cop contestada aquesta pregunta, se’ls va demanar que fessin la seva proposta tot deixant 

clar a quina necessitat detectada responia. El treball va ser fructífer ja que van sortir força 

propostes, relacionades principalment amb les següents àrees: accessibilitat, civisme, 

manteniment, urbanisme, o mobilitat. 

 

 

                       Imatge del mapeig de la zona del Merma 

La tercera sessió es va haver de fer en dos dies diferents ja que el debat era ric i intens i amb 

una sessió no n’hi va haver prou. Així doncs, el 30 de maig i el 6 de juny es van treballar les 

propostes que s’havien apuntat a la sessió anterior i també les que havien vingut a través de 

internet. Per a la sessió del 30 de maig, l’equip tècnica va elaborar una graella on s’anunciava la 

proposta, si es podia tirar endavant i per quin motiu i quin cost aproximat tindria. Aquesta 

graella es va donar als participants per a que es poguessin fer una primera idea global de si les 

propostes s’ajustaven a la realitat. Això va permetre aprofundir en elles i debatre-les amb els i 

les participants per acabar-les consensuant i definint conjuntament. 

Durant la sessió del dia 6 de juny es van presentar propostes noves i es va fer el retorn als i les 

participants d’aquelles propostes que s’havien acabat definint conjuntament el dia anterior. 
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Així doncs, durant aquestes setmanes l’equip de participació va actuar com a canal viu de 

comunicació entre les diferents àrees municipals i la ciutadania. Per una banda va fer arribar les 

propostes dels veïns i veïnes a les àrees d’Urbanisme, Mobilitat, Civisme i Esports i se’ls va 

demanar que valoressin si era possible tirar-les endavant tenint en compte aspectes tècnics, 

legals i econòmics. Per altra banda, l’àrea de Participació va anar retornant als i les participants 

la informació que rebia de les àrees municipals implicades. D’aquesta manera es va anar 

debatent, enriquint i concretant les propostes amb els veïns i veïnes. 

 

 

Amb tot aquest coneixement compartit es va arribar a la cinquena i darrera sessió el dilluns 13 

de juny. En aquesta sessió, es va fer el retorn final de les propostes, es va presentar als i les 

participants el llistat de les propostes susceptibles de passar a votació ciutadana i els veïns i 

veïnes van prioritzar aquelles propostes que creien que havien de passar a la següent fase del 

procés, que és la votació ciutadana. Com que a la reunió hi va assistir el regidor de Participació 

Ciutadana, els i les veïnes també li van explicar de primera mà les propostes i li van fer arribar 

les seves impressions i percepcions sobre la zona del Merma. 
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RESULTATS DE LA PRIMERA FASE: 

Entre el 9 de maig i el 13 de juny la ciutadania de la zona del Merma va presentar un total de 

36 propostes. D’aquestes, 12 es van presentar via formulari online i les 24 restants 

presencialment a les taules de propostes o sessions presencials. Feta una primera avaluació 

tècnica sobre la seva viabilitat, 20 propostes es van haver de retirar:  

 Perquè no suposaven un projecte nou sinó que fan referència a manteniment. 

 Perquè eren accions ja previstes en el pressupost de l’Ajuntament. 

 Perquè estaven valorades en més de 140.000€. 

 Perquè no suposaven un cost econòmic (no eren avaluables econòmicament). 

 Perquè tècnicament no eren viables. 

 Perquè feien referència a bens i serveis que no són de competència municipal. 

 
El mes de juny la ciutadania va definir un llistat de 16 propostes, que van ser les següents: 

 
  
PROPOSTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS ZONA DEL MERMA 

1 Millora de  l’accessibilitat en l'àmbit privat 

2 Adequació de la vorera carretera de Roda 

3 Millora del carrer Francesc Pla El Vigatà 

4 Parcs infantils a Sant Llàtzer 

5 Il·luminació del sender de Sant Llàtzer 

6 Jocs infantils per menors de 5 anys al parc Miquel Albó i Vidal de Llobatera 

7 Adequació del parc de l’Era d’en Sellés 

8 Adequació del Bosc del Puig dels Jueus 

9 Enjardinament perimetral del parc Miquel Albó i Vidal de Llobatera 

10 Intervenció als passos de vianants de la Plaça Catalunya 

11 Millora de la vorera del carrer Pare Coll 

12 Aparells de gimnàstica  al parc de Josep Maria Sert. 

13 Font d’aigua potable al parc de Josep Maria Sert 

14 Millorar la seguretat dels vianants als passos de zebra. 

15 Tinença responsable de gossos 

16 Mou-te pel civisme 

 
Tal i com estava previst en el cronograma del procés, durant la primera quinzena de juliol va 
tenir lloc la fase de validacions tècniques i econòmiques. En aquesta fase el personal tècnic 
municipal de les àrees d’urbanisme, civisme, mobilitat i esports van treballar amb més 
profunditat les propostes ciutadanes.  

 
Es va considerar, pels motius que s’expliquen a continuació, que hi havia dues propostes que 
s’havien d’excloure de la llista definitiva de propostes per ser votades: 
 

1) Foment de l’accessibilitat en l’àmbit privat a través de la contractació d’una persona o 
servei. Es considera que des de l’Ajuntament ja s’actua en aquells casos que no estan 
conforme a la llei d’accessibilitat. En conseqüència es considera que aquesta persona que es 
contractaria a través dels pressupostos participatius com a molt el que podria fer són estudis 
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tècnics per a particulars que no tenen obligació legal de fer cap reforma en qüestions 
d’accessibilitat. Aquests estudis tècnics serien a cost zero pel ciutadà/na (i per tant a  mode 
de subvenció/ajuda). Es considera que no té sentit restringir una ajuda/subvenció només a 
la zona del Merma ja que aquesta proposta si que exclou la ciutadania de la resta de la 
ciutat. Si bé la resta de propostes estan definides en territori del Merma no deixen d’estar 
obertes la resta de ciutadans i ciutadanes de la ciutat: tothom podrà passar pels passos de 
vianants, per la carretera de Roda o anar al Puig dels Jueus, per exemple. En canvi aquesta 
proposta es considera que posa límits a una ajuda que, de tirar-se endavant, hauria de ser 
per a tota la ciutat. 

15) Instal·lació d’aparells e-can o tinença responsable de gossos. Es considera que és 
convenient instal·lar-los exclusivament en carrers de vianants i sense arbrat ja que si hi ha 
arbres, una calçada o escocells els gossos no voldran anar a l'e-can a fer les seves necessitats. 
S'ha parlat amb diferents Ajuntaments que tenen instal·lats aparells d'aquest tipus i sembla 
que coincideixen en això. Els  carrers de vianants i sense arbrat a Vic només es troben al 
centre històric i la seva instal·lació hauria de passar prèviament pel patronat de la Ciutat 
Antiga. 
 
Així doncs,  finalitzada aquesta fase tècnica de validacions, es van posar a votació les 14 

propostes restants.  

Durant el mes de juny també es van elaborar des de l’àrea de Participació 500 mocadors 

verds com el següent amb l’objectiu de donar visibilitat al procés de pressupostos 

participatius durant els dies de la Festa Major.  Al mocador de la Colla del Merma s’hi va 

afegir la inscripció següent: 

 

 
 

 

Aquests mocadors es van fer arribar a la Colla del Merma, que els va distribuir entre tots els 

veïns i veïnes que es van trobar a Can Pau Raba el 25 de juny per participar a la Crida. 
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Pel que fa a la participació, una trentena de veïns i veïnes es van vincular en aquesta primera 
fase del procés (l’elaboració de propostes). En termes més qualitatius, destacar que la gran 
majoria de persones a les que es va arribar són persones que habitualment no es vinculen als 
espais de participació municipals.  

Una de les conseqüències de les reunions amb les entitats del territori va ser que indirectament 
99 persones més – membres d’entitats i associacions amb seu a la zona del Merma – van 
participar la primera fase procés. En total, hi va haver al voltant de 129 persones implicades a la 
fase de propostes.  

 

>> FASE 2: VOTACIÓ DE LES PROPOSTES 

PREPARANT LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ  

Al llarg de la segona quinzena de juliol i la primera d’agost, les àrees d’Urbanisme, Mobilitat, 

Esports i Civisme van estar treballant en la transformació de les propostes ciutadanes en 

actuacions concretes. 

 

                                                Exemple d’actuació definida per l’àrea d’urbanisme 

En paral·lel a la feina feta per les àrees corresponents, a partir de juliol l’equip tècnic de 

pressupostos participatius va començar a treballar en la campanya de comunicació de la fase de 

votacions posant en marxa els elements de comunicació següents: 
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 Web www.decidim.vic.cat: actualitzant continguts a la fase de votacions i adaptant la 

pàgina per a poder dur a terme les votacions online. 

 

 Exposició de les propostes. Amb la voluntat de proporcionar el màxim de facilitats a la 

ciutadania a l’hora de votar les propostes es va elaborar una exposició formada per cinc 

plafons i una altra en format virtual. Des de l’equip de pressupostos participatius es va 

treballar en el contingut, disseny i producció d’aquestes dues exposicions: 

 

 

  

                                                      Exposició de les propostes a www.decidim.vic.cat  

 

En aquesta exposició s’explicava qui, com i quan es podia votar. També hi constava una 

descripció de les propostes amb informació resumida sobre aquestes: en què consistien, a quina 

necessitat responien i la seva valoració econòmica. Aquests textos descriptius també anaven 

acompanyats, sempre que era possible, de fotografies i plànols urbanístics sobre com quedaria 

definit el projecte en el cas que resultés guanyador. També hi havia un mapa amb les ubicacions 

de les propostes. 

http://www.decidim.vic.cat/
http://www.decidim.vic.cat/
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Exposició itinerant al Parc de l’Era d’en Sellés

Exposició itinerant al Parc de Josep Mª Sert

Mostra de plafó de l’exposició 

 

 Díptic informatiu que al mateix temps era la butlleta per votar presencialment. Es van 

elaborar i definir els continguts i es van produir les butlletes, que es van repartit al carrer 

en els punts on hi havia l’exposició.  

 

 Anuncis premsa. Es van fer anuncis per la premsa escrita que es van publicar a El 9 Nou i a 

El Vigatà. També es van fer banners pels webs següents: Ajuntament de Vic, Turisme de Vic, 

Osona.com i a Vilaweb.  
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 Xarxes socials. Tal i com es va definir des de l’àrea de Comunicació, la comunicació a l’hora 

d’anunciar les votacions i animar la ciutadania a participar-hi es va fer des del compte 

Vicparticipa tant a Facebook com a Twitter. Des dels comptes oficials de l’Ajuntament s’hi 

va donar suport. A més a més, entre el 12 i el 26 de setembre, es va fer una campanya 

específica de pagament en ambdues xarxes socials adreçada particularment a les persones 

cridades a votar. 

 

 Vídeo promocional. Va ser un dels elements innovadors d’aquesta edició. En la línia de 

donar el protagonisme a la ciutadania i, tenint en compte que el vot a través de la xarxa va 

ser la tendència dominant a la prova pilot, des de l’equip de pressupostos participatius es 

va treballar la primera setmana de setembre per implicar els i les participants a la primera 

fase del procés en la gravació d’un vídeo en el que fossin ells i elles mateixos els que 

expliquessin les propostes que es votarien i que animessin a la resta de veïns i veïnes a 

participar a les votacions. Aquest vídeo es va penjar al canal de Youtube de l’Ajuntament i 

va obtenir 401 visualitzacions durant el període de votacions. 

A partir de juliol també es va treballar conjuntament amb Secretaria la protecció de dades de 

caràcter personal durant les votacions.   

 

LES VOTACIONS 

En paral·lel a les accions de comunicació, a principis de setembre l’equip de pressupostos 
participatius també va començar a treballar, conjuntament amb Comunicació, en l’acte de 
presentació pública de les 14 propostes que s’havien de sotmetre a votació. Aquest acte, que va 
tenir lloc el dia 7 de setembre a les 7 de la tarda a la Sala de la Columna, va marcar el tret de 
sortida de les votacions i va estar presidit per l’Alcaldessa,  Anna Erra, i pel Regidor de 
Participació Ciutadana, Toni Serrat. Va consistir en la presentació pública de les 14 propostes a 
la ciutadania i a tots els regidors del Consistori implicats. En aquest acte l’equip tècnic de 
pressupostos participatius va explicar com, on i quan es durien a terme les votacions. 

Prèviament a aquest acte de presentació, hi va haver una roda de premsa per explicar als mitjans 

de comunicació el desenvolupament de la fase de votacions. Aquesta roda de premsa va estar 

encapçalada pel Regidor de Participació, acompanyat de la tècnica de pressupostos 

participatius. Pel que fa als mitjans, a qui es va entregar un dossier de premsa amb tota la 

informació sobre les votacions, hi van assistir representants de l’ACN, Canal Taronja Osona, El 9 

Nou, Nació Digital, Vilaweb, i El Vigatà. 

Amb tot el material de comunicació a punt i celebrada la presentació pública de les propostes, 

es va donar sortida a les votacions, que van tenir lloc entre el 12 i el 26 de setembre. 

Les exposicions van ser els punts de votacions. En sintonia amb la posada en marxa d’un nou 

model de pressupostos participatius centrat en el territori i la proximitat, l’exposició presencial 

va itinerar per la zona del Merma i es va ubicar sempre a la via pública. Els dies i llocs en els que 

es va ubicar l’exposició al carrer i es va poder votar presencialment va ser els següents: 

 12 de setembre: Plaça de Santa Eulàlia  
 13 de setembre: Plaça Mastrot  
 14 de setembre: Seminari  
 15 de setembre: Parc Miquel Albó i Vidal de Llobatera  
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Horari:  16:30 a 20h 

 19 setembre: Parc de l’Era d’en Sellés  
 20 de setembre: Parc de Sant Llàtzer  
 21 de setembre: Parc de Josep Mª Sert  
 22 de setembre: Parc de Sant Llàtzer  
 23 de setembre: Passeig  
 24 de setembre: Plaça dels Màrtirs 

 
                                      Horari: de 11 a 14h i de 16:30 a 19h 

Pel que fa l’exposició online va estar disponible entre el 12 i el 26 de setembre (ambdós inclosos) 

a www.decidim.vic.cat i les votacions en línia es van poder realitzar a través d’aquesta pàgina 

durant el període d’exposició de les propostes. 

Per poder votar era necessari estar empadronat a la zona del Merma i ser major de 16 anys. A 

les exposicions hi havia disponible el llistat de carrers inclosos en aquesta zona. Totes aquelles 

persones que van votar havien de seleccionar un màxim de 3 propostes i ordenar-les de 1 a 3 

segons les seves prioritats. 

Des de l‘Ajuntament es va promoure una campanya de comunicació neutral en la que totes les 

propostes que concorrien als pressupostos participatius van tenir el mateix tractament. No 

obstant, això no va excloure que la ciutadania es pogués mobilitzar per una opció en concret i 

elaborés material de promoció propi. 

Durant les votacions l’equip de pressupostos participatius va comptar amb el suport dels dos 

dinamitzadors comunitaris de l’àrea de Ciutadania, que van estar presents a tots els punts 

presencials de votació. 

 

RESULTAT DE LES VOTACIONS 

Finalitzat el període de votacions el dia 26 de setembre a les 12h de la nit, durant els dies 

següents l’equip tècnic de pressupostos participatius va validar els vots amb el padró municipal 

i preparar la publicació dels resultats de les votacions. En aquesta línia va elaborar una infografia 

i un dossier informatiu, que es va entregar en mà als mitjans durant la roda de premsa que va 

tenir lloc el dilluns 3 d’octubre i posteriorment a aquest acte es va fer arribar per correu 

electrònic als i les participants del procés. Aquesta roda de premsa sobre els resultats de les 

votacions va estar encapçalada pel Regidor de Participació entrant, Josep Ramon Soldevila, 

acompanyat de la tècnica de pressupostos participatius i hi van assistir representants de l’ ACN, 

Canal Taronja Osona, El 9 Nou, El 9 TV, Nació Digital Osona i El Vigatà. 

L’equip tècnic de pressupostos participatius també va difondre directament el resultat de les 

votacions a través del web del procés (www.decicim.vic.cat), del web de l’àrea de participació 

ciutadana de l’Ajuntament (http://participacio.vicentitats.cat/) i dels perfils propis de Facebook 

(https://www.facebook.com/VicParticipa ) i Twitter (https://twitter.com/vicparticipa) . 

Des de l’Àrea de  Comunicació es va donar suport a la difusió a través del web corporatiu de 

l’Ajuntament i dels perfils de les xarxes socials. 

http://www.decidim.vic.cat/
http://www.decicim.vic.cat/
http://participacio.vicentitats.cat/
https://www.facebook.com/VicParticipa
https://twitter.com/vicparticipa
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El resultat de les votacions va ser el següent: 

      
Dades quantitatives 

Al llarg del període de votacions van votar 744 persones. Un cop verificats amb el padró 
d’habitants es van considerar com a vàlids 601 vots, que representen un 4.13% de les persones 
que complien els requisits per votar.  

Pel que fa a les dues modalitats de participació, destacar que la participació majoritària va tenir 
lloc virtualment ja que els vots en línia van suposar un 75.9% del total, mentre que els presencial 
tan sols un 24.1%.  

La participació ciutadana normalment se situa entre el 2 i el 4% en aquelles ciutats catalanes 
que porten a terme aquest tipus de processos participatius. Una iniciativa que creix a mesura 
que es repeteix i es consolida entre la ciutadania perquè se’l fa seu. Per exemple, la ciutat de 
Girona va començar obtenint un 2’22% de participació a la votació dels pressupostos 
participatius del 2013,  per seguir amb un 3’40% el 2014 i un 4’52% el 2015.  

 

 Total % 

Número de persones de + de 16 anys empadronades a la 
zona del Merma 

14540  

Total de votants  744  

Vots vàlids 601 4,13%  

Vots nuls (sobre vots emesos) 143 19.2% 

Vots presencials (sobre vots vàlids) 145 24.1%  

Vots online (sobre vots vàlids) 456 75.9%  

 
 
 
A la taula següent es mostra el resultat de la votació ciutadana: 
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El resultat de les votacions es va obtenir a partir d’un sistema de vot ponderat en el que cada 

veí o veïna va establir les seves pròpies preferències donant 3 punts a la proposta votada en 

primera opció, 2 punts a la proposta votada en segona opció i 1 punt a la proposta votada en 

tercera opció. 

La proposta més votada va ser l’adequació de la vorera del carrer Pare Coll. Aquesta opció la van 

votar 205 persones, 124 de les quals ho van fer com a primera opció, 51 com a segona i 30 com 

a tercera. Va obtenir un total de 504 punts i això representa un 14.71% dels punts disponibles. 

Aquesta proposta estava valorada en 30.000€. 

 

La segona proposta més votada va ser la millora de la seguretat dels vianants en passos zebra. 

La van votar un total de 213 persones i 56 ho van fer com a primera opció, 73 com a segona  i 

84 com a tercera. La proposta va obtenir un total de 398 punts que representen un 11.62% dels 

punts disponibles. Aquesta proposta estava valorada en 32.000€. 

 

La tercera proposta més votada va ser l’adequació de la vorera de la carretera de Roda. La van 

votar un total de 168 persones i 75 ho van fer com a primera opció, 44 com a segona  i 49 com 

a tercera. La proposta va obtenir un total de 362 punts que representen un 10.56% dels punts 

disponibles. Aquesta proposta estava valorada inicialment en 135.000€ 

 

L’Ajuntament es va comprometre a assumir el resultat de la votació ciutadana. Com que la 

partida disponible era de 140.000€, el 2016 es van poder executar els projectes següents: 

Nom projecte Vots en 
primera 
opció 

Vots en 
segona 
opció 

Vots en 
tercera 
opció 

Resultat 
Final (vot 
ponderat) 

%  Total 
de 
votants 

Adequació de la vorera del carrer pare Coll 124 51 30 504 14,71 205 

Millora de la seguretat dels vianants als passos 
zebra 

56 73 84 398 11,62 213 

Adequació de la vorera de la carretera de Roda 75 44 49 362 10,56 168 

Enjardinament perimetral al parc Miquel Albó i 
Vidal de Llobatera 

60 43 32 298 8,7 135 

Il·luminació del sender de Sant Llàtzer 53 44 30 277 8,08 127 

Jocs infantils per a  menors de 5 anys al  parc 
Miquel Albó i Vidal de Llobatera 

47 57 19 274 8 123 

Mou-te pel civisme 30 39 81 249 7,27 150 

Adequació del bosc del Puig dels Jueus 30 51 56 248 7,24 137 

Adequació del parc de l’Era d’en Sellés 18 55 40 204 5,95 113 

Parcs infantils a Sant Llàtzer 31 37 24 191 5,57 92 

Intervenció als passos de vianants de la Plaça 
Catalunya 

23 21 23 134 3,91 67 

Font d’aigua potable al parc de Josep M. Sert 14 24 32 122 3,56 70 

Aparells de gimnàstica al Parc de Josep M. Sert 11 13 27 86 2,51 51 

Millora del carrer Francesc Pla el Vigatà 11 14 17 78 2,27 42 
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1)  Adequació de la vorera del carrer Pare Coll, amb un cost de 30.000€. 

2) Millora de la seguretat dels vianants en passos zebra, amb un cost de 32.000€. 

Els costos de la primera i la segona opció ascendeixen a 62.000€. La tercera opció més votada 

no es va poder executar íntegrament i es va adaptar al pressupost disponible de 78.000€ 

3) Adequació de la vorera de la carretera de Roda, amb un cost de 78.000€ (proposta 

adaptada al romanent). Consisteix en millorar les cruïlles com estava previst a la 

proposta inicial però anivellar i millorar només un tram de vorera. En concret el tram 

que va del carrer Comptat d’Osona al carrer Manel Galadies. 

 

Per més informació sobre les tres propostes i sobre les dades quantitatives podeu consultar 

l’annex. 

 

Pel que fa a les xarxes socials, 709 persones van arribar al web de votacions a través de la 

campanya a Facebook i 169 a través de la campanya a Twitter. 

 
Aspectes qualitatius de la participació a la fase de votació: 

Més enllà dels resultats quantitatius, des de l’àrea de participació es vol posar en valor el fet que 

una votació ciutadana també té una dimensió qualitativa que sovint s’oblida quan es parla de 

participació. 

Per aquest motiu es voldrien remarcar els aspectes següents: 

 Les propostes que es van votar al llarg de dues setmanes van estar elaborades 

íntegrament per la ciutadania que va participar en la primera fase del procés. Partien 

de la percepció i de les necessitats que aquests veïns i veïnes van considerar que tenia 

el territori del Merma; d’allò que ells i elles van percebre que és important. D’aquesta 

manera emergeixen noves visions de la ciutat i s’estableix un nou canal de comunicació 

entre ciutadania i Ajuntament. 

 

 Es podria dir que a través dels pressupostos participatius la ciutadania i l’Ajuntament 

es coneixen una mica millor i es reconeixen. Abans de les votacions, hi ha la fase 

d’elaboració de propostes. En aquesta fase es treballa conjuntament - serveis tècnics 

municipals i ciutadania - al llarg d’unes quantes setmanes per definir una sèrie 

d’actuacions, que són les que després es voten. D’aquesta manera, ciutadania i 

Ajuntament s’apropen una mica més. 

 

 Durant les votacions, l’Ajuntament va fer una campanya de comunicació en la que totes 

les propostes van rebre el mateix tractament. Això no va excloure que els veïns i veïnes 

que es van considerar part interessada en alguna de les propostes,  es mobilitzessin en 

pro d’ una o altra i decidissin posar en marxa les seves pròpies campanyes de forma 

paral·lela a l’institucional. Des de l’àrea de participació es valora molt positivament 

aquesta mobilització ciutadana perquè posa a la llum que una part de la ciutadania es 

va sentir com a pròpies les propostes i, per tant, el procés. 
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 Els pressupostos participatius són un exercici de co-responsabilització perquè la 

ciutadania defineix unes necessitats o prioritats i uns mesos després, durant el període 

de votacions, esdevé protagonista en la presa de decisions. Per tant, es decideix 

conjuntament com es vol que sigui la ciutat. 

 

FASE 3: L’AVALUACIÓ 

Hi va haver dues reunions d’avaluació: una d’interna de l’àrea de participació i els dinamitzadors 

comunitaris de l’àrea de Ciutadania i una altra d’externa amb els veïns i veïnes participants a la 

primera fase del procés. L’avaluació interna es va fer el 29 de setembre i l’externa el dia 13 

d’octubre a Can Pau Raba. 

En ambdues reunions es va abordar el procés des de l’inici i es van valorar aspectes quantitatius 

i qualitatius. Els aspectes que es van valorar van ser els següents:  

 Fase 1: Elaboració de propostes. 

- Taules de participació: nombre de sessions, contingut de les propostes, encaix de la 

participació online, lloc de les sessions, materials de treball, perfil dels participants, 

nombre de participants, participació de les entitats amb seu en el territori. 

- Claredat i efectivitat de la comunicació tant externa - a l’hora de fer difusió del procés 

per animar els veïns i veïnes a participar - com interna - a l’hora d’informar als i les 

participants dels avenços que s’anaven donant. 

- Concepte i funcionalitat d’un procés d’aquest tipus. 

 

 Fase 2: Votacions: 

- Quantitat i qualitat de la participació. Mobilització ciutadana a la campanya de 

votacions. 

- Durada del període de votacions, itinerància de les votacions presencials. 

- Efectivitat del material elaborat: exposició al carrer, web de votacions, campanya a 

les xarxes socials, vídeo promocional. 

- Resultat de les votacions. 

Les propostes de millora que van sortir a la reunió d’avaluació interna van ser posar més esforços 

en augmentar la participació durant la primera fase del procés, que és la de l’elaboració de 

propostes. Es va considerar que incrementar la participació a la primera fase, faria créixer també 

la participació a les votacions. En aquest sentit, es va proposar obrir dos canals de comunicació 

addicionals: 

 Més presència al carrer per recollir propostes ciutadanes. Tanmateix, en aquesta fase 

se seguiria apostant per fomentar la deliberació i el debat, i la concreció i priorització 

d’aquestes propostes se seguiria fent a les taules de participació.  

 Més presència a les xarxes socials per recollir propostes ciutadanes. A l’igual que es fa 

amb les votacions, la idea seria fer campanyes específiques a Facebook i Twitter. 

També es va proposar fer reunions en horaris diferents als que són habituals quan es treballa 

amb la ciutadania (de dilluns a divendres de 19 a 21h). Programant sessions de treball matinals 

o bé en cap de setmana es creu que es podria arribar a més veïns i veïnes.   
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Per altra banda es va valorar que l’exposició és un bon element pedagògic i que, com a tal, seria 

interessant durant la primera fase del procés posar una exposició al carrer que mostrés al veïnat 

què són els pressupostos participatius, per què serveixen, i com s’hi pot participar. 

 

CONSIDERACIONS ADDICIONALS: 

En el Ple Extraordinari que es va celebrar el 26 d’octubre de 2016 amb motiu de l’aprovació del 

pressupost de l’Ajuntament per al 2017, Capgirem Vic va fer una esmena relacionada amb els 

pressupostos participatius que consistia en posar a participació ciutadana la partida íntegra de 

150.000€. L’equip de govern va acceptar l’esmena i, a l’aprovar-se el pressupost, va quedar 

definit per al 2017 un increment de la partida destinada a la participació ciutadana en els 

pressupostos participatius per valor de 10.000€. 

Per evitar greuges comparatius amb el procés dut a terme el 2016 a la zona del Merma – en el 

que la partida destinada a participació ciutadana va ser de 140.000€ -, l’equip de govern va 

decidir incrementar en 10.000€ el pressupost per tirar endavant la proposta de millora de la 

Carretera de Roda.  

La proposta adaptada a 88.000€ es pot consultar a l’annex. Amb els 10.000€ addicionals 

s’incorporen les intervencions següents: 

- Posar panots nous en un tram de vorera de la carretera de Roda entre el carrer de Joan 

Traveria amb el carrer del Camp (davant de Can Baumann). 

- Anivellar guals en el tram de vorera de davant de la gasolinera de la carretera de Roda 

donant continuïtat a la resta de trams. 

- Donar prioritat als vianants en el tram de davant de la gasolinera senyalitzant les zones 

de creuament amb passos de vianants. 

- Posar panots per a persones invidents en el tram de davant de la gasolinera. 

 

COSTOS DEL PROCÉS: 
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ANNEXES: 
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Detall dels 10.000€ addicionals del projecte de millora i adequació de la vorera de la carretera de Roda: 
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