
VOTACIONSFASE 2. 

Pots votar un màxim de 3 projectes. 
Ordena de 1 a 3 les propostes selec-
cionades segons les teves prioritats: 
l’opció 1 és la que consideres més 
important i la 3, la que consideres 
menys important.
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—

—

—

BUTLLETA DE VOTACIÓ: 
(*) Dades obligatòries

DNI(*):        EDAT(*):

LLOC D’EMPADRONAMENT(*):         
        

Per poder votar cal ser major de 16 anys i estar empadronat a la 
zona del Merma. Podeu consultar el llistat de carrers inclosos en 
aquesta zona a www.decidim.vic.cat i en els llocs de les 
votacions presencials. El vot és confidencial però no anònim.

C/VIC

a. Adequació de la carretera de Roda.

b. Millora del c/ Francesc Pla El Vigatà.

c. Parcs infantils a Sant Llàtzer.

d. Il·luminació del sender de Sant Llàtzer.

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

f. Adequació del parc de l’Era d’en Sellés.

g. Adequació del bosc del Puig dels Jueus.

h. Enjardinament perimetral del parc Miquel Albó 
Vidal de Llobatera.

i. Intervenció als passos de vianants de la 
plaça Catalunya.

j. Adequació de la vorera del carrer Pare Coll.

k. Aparells de gimnàstica al parc de 
Josep Mª Sert.

l. Font d’aigua potable al parc de Josep Mª Sert.

m. Millora de la seguretat dels vianants als passos 
zebra.

n. Mou-te pel civisme.

EXPOSICIÓ I LLOCS DE VOTACIONS.
En aquests espais podràs veure en què 
consisteixen les propostes i votar-les. 

· 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 
Horaris: de 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 
Horaris: de 11 a 14h i de 16:30 a 19h

La partida destinada és de 140.000€.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
us informem que les vostres dades s’incorporaran al fitxer Votacions de les propostes de pressupostos 
participatius, el responsable del qual és l’Ajuntament de Vic. Les vostres dades es tractaran amb la 
única finalitat de recollir les votacions de pressupostos participatius. També podeu exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant 
comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (Carrer de la Ciutat, 1, o carrer Virrei Avilés, 34, de Vic), o bé mitjançant el 
formulari electrònic que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat

LLISTAT DE PROPOSTES QUE ES PODEN VOTAR:

VOTA EN LÍNIA O 

PRESENCIALMENT ENTRE 

EL 12 I EL 26 DE SETEMBRE: 

WWW.DECIDIM.VIC.CAT
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PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 
VIC 2016
—
EL MERMA 
HI TÉ MOLT A DIR
—
FASE 2. 
VOTACIONS
Vota quines de les propostes trobes més 
interessants. Aquestes propostes les ha fet, 
íntegrament, la ciutadania de la zona del 
Merma que ha participat a la primera fase 
del procés.

www.decidim.vic.cat 

@vicparticipa

Vic participa

VOTA ONLINE

WWW.DECIDIM.VIC.CAT

Barris de:

Caputxins

Vic nord

Sant Llàtzer

Quatre estacions 

Part nord i est del centre històric

LA ZONA VERDA ÉS ON ES 
DUU A TERME EL PROCÉS.


