
ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES 
PROPOSTES GUANYADORES 

DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS



CONSIDERACIONS INICIALS

Prova pilot

Partida destinada: 200.000€ (pressupost ordinari 2014 i 2015)

17 propostes elaborades íntegrament per la ciutadania
>> 12 propostes cost entre 5000 i 185.000€
>> 5 propostes cost menor a 5000€

Resultats: 1390 vots, 1209 vàlids. Representa un 3.77% del cens.

Propostes guanyadores: 
>> Habitatge per tothom: votada per 523 persones.
>> Desfibril·ladors: votada per 750 persones.
>> Lavabos públics: votada per 704 persones.
>> Zones de descans: votada per 587 persones.

Procés infantil en el marc del Consistori Infantil amb una partida de 
10.000€



PROPOSTA DE MÉS DE 5000€

HABITATGE PER TOTHOM

- Fer un cens actualitzat de pisos buits
- Fer un cens de les unitats familiars amb dificultats per accedir a un habitatge 
- Disposar d’un parc d’habitatge de lloguer just
- Crear i gestionar una borsa d’habitatge social

Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica.

Treball transversal: Oficina Local d’Habitatge, Oficina d’Intermediació Hipotecària i
Benestar i Família.



PROPOSTA DE MÉS DE 5000€

HABITATGE PER TOTHOM

Acció 3: - S’està treballant en el cens d’unitats familiars. 
>> Actualment s’han adjudicat 12 pisos procedents del Sareb a 12 famílies

Acció 4:       - Suport professional extra: treballadora social, des del mes de juliol de 2015.

Acció 5: - Contractació d’un professional de suport integral, desembre 2015.

Acció 1: - Anàlisi del registre de pisos buits propietat d’entitats bancàries i grans tenedors,  
Generalitat.

>> 270 pisos, alguns en mal estat.
>> es treballa amb una borsa inicial de 80 pisos.

Acció 2: - Reactivació de l’elaboració del cens d’habitatges buits de particulars, entitats
financeres i grans tenidors.

>> creuament de dades dels diferents registres
>> inspeccions
>> treball de camp



- Habilitar un lavabo públic accessible i amb servei de canviador per a nadons a l’Oficina 
de Turisme
- Negociar amb pàrquings i altres establiments perquè ofereixin el servei de lavabo públic. 
- Senyalitzar amb distintius o adhesius els locals  que ofereixin aquest servei

PROPOSTA DE MENYS DE 5000€

LAVABOS PÚBLICS

� Acció: habilitar lavabo.
Ubicació: Oficina de Turisme (Plaça del Pes)
Cost: 2025€
Empresa proveïdora: Cristalleries Calldetenes.

� Acció: compra canviador per a nadons
Ubicació: Oficina de Turisme (Plaça del Pes)
Cost: 470€
Empresa proveïdora: Corretja SL

� Acció: en curs negociació amb pàrquings.
Ubicació: pàrquing Plaça Major (Saba)
Cost: en funció de la negociació
Empresa proveïdora: en funció de la negociació.



Disposar de bancs com a zona de descans, per facilitar la mobilitat i complementar la 
distribució del mobiliari urbà

PROPOSTA DE MENYS DE 5000€

ZONES DE DESCANS

� Acció: compra de 4 cadires
Ubicació: c/ Manlleu
Cost: 1865€
Empresa proveïdora: Escofet

� Acció: compra 1 banc de fusta
Ubicació: c/ Arquebisbe Alemany
Cost: 1080€
Empresa proveïdora: Constraula



- Instal·lació d’un DEA a l’estació d’autobusos.
- Senyalitzar els 6 DEA existents
- Incorporar la informació al web de l’ajuntament i posicionar-la per a que la cerca a través        
de buscadors sigui més ràpida i fàcil (accessibilitat de la informació).
- Editar material de divulgació de la informació.

PROPOSTA DE MENYS DE 5000€

DESFIBRIL·LADORS

� Acció: instal·lació d’un DEA 
Ubicació: Estació d’Autobusos
Cost: 3117€
Empresa proveïdora: Asepeyo

� Acció: compra de 3 vitrines
Ubicació: edificis municipals
Cost: 1857€
Empresa proveïdora: Asepeyo



- Equipar algun parc infantil amb gronxadors adaptats
- Fer una rampa d’accés a davant del Merma des de la zona empedrada a la sorra de la Plaça 
Major.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS INFANTILS. 10.000€

� Acció: compra gronxador adaptat
Ubicació: parc Germans Maristes
Cost: 5860€
Empresa proveïdora: Manufacturas

Deportivas

� Acció: rampa d’accés 
Ubicació: Plaça Major
Cost: 1800€
Empresa proveïdora: Àrea de Serveis



Dades de contacte: 

@vicparticipa

https://www.facebook.com/Vic-Participa

vicparticipa@vic.cat


