Pressupostos participatius
de la zona verda del Merma 2020

QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS?
Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana a través del
qual la ciutadania decideix a què es destinen 200.000€ del pressupost municipal de
l’Ajuntament de Vic.
Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats de la ciutadania de la
zona dels vermells del Nen i com prioritza aquestes necessitats.

2020 SEGONA EDICIÓ DEL MERMA
Aquest any 2020 es portarà a terme la cinquena edició dels pressupostos participatius.
La primera edició es va fer com a prova pilot a tota la ciutat. A partir d’aquesta primera
experiència participativa, l’any 2016 l’equip de govern va determinar que aquest procés
de participació es faria a cadascuna de les tres zones en que es divideix la ciutat per la
Festa Major (zona verda, negra i vermella). Es va fer un sorteig per determinar l’ordre
de les edicions, amb el següent resultat:


2016 zona del Merma (verda)



2017 zona de la Vella (negra)



2018 zona del Nen (vermella)

Com en les anteriors edicions els diners que es posen a participació ciutadana parteixen
del pressupost ordinari de 2020 de l’Ajuntament de Vic, cosa que implica que no hi ha
restricció temàtica a l’hora de fer propostes. Enguany el pressupost destinat a la zona
del Merma serà de 200.000€
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QUI HI POT PARTICIPAR?
Poden participar en aquesta edició de pressupostos participatius Tots els veïns i veïnes
majors de 16 anys de la zona verda. També hi poden participar, serveis, escoles i entitats
amb seu al barri. Tots ells poden fer propostes en l’àmbit d’actuació de la zona verda
del Merma.
Podran votar les propostes totes les persones majors de 16 anys empadronades a la
zona.
Aquesta zona inclou els barris de:
Caputxins, Eixample Morató, Vic Nord, Sant Llàtzer, Quatre Estacions i part nord del
casc antic.

NOM DE LA VIA
Si no s'especifica res, tota la via està inclosa dins la zona del Merma.
AVINGUDA DE MIQUEL DELS SANTS SALARICH I TORRENTS
AVINGUDA DE SANT BERNAT CALBÓ
CAMÍ DE L'ESCORIAL
CAN CASTELLS
CAN COMAMALA
CAN GASPARÓ
CAN MUNTADAS
CAN PATUSQUES O CAN TUNEU
CAN REGÀS
CAN SARRETA
CAN SEGALES
CAN SELLAS
CAN TOMÀS
CARRER D'ATÓ, BISBE
CARRER DE BELLMUNT
CARRER DE CABRERA
CARRER DE CAN GORCHS
CARRER DE CAN PAU RABA
CARRER DE CARDONA
CARRER DE CARLES RIBA
CARRER DE DUES SOLES
CARRER DE FRANCESC DE BORJA MOLL
CARRER DE FRANCESC PLA (EL VIGATÀ)
CARRER DE FRANCESC SANTCLIMENT
CARRER DE FRANCESCA BONNEMAISON
CARRER DE GIRONA
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CARRER DE GRAVAT CROSTA
CARRER DE GURB
CARRER DE JACINT VERDAGUER. Nombres parells del 2 al 38 (inclosos)
CARRER DE JAUME I EL CONQUERIDOR
CARRER DE JOAN ANGLADA I VILARDEBÓ, ADVOCAT
CARRER DE JOAN FUSTER I ORTELLS
CARRER DE JOAN OLIVER I SALLARÉS
CARRER DE JOAN SALVAT PAPASSEÏT
CARRER DE JOAN TRAVERIA
CARRER DE JOAN VINYOLI
CARRER DE JOSEP CARNER
CARRER DE JOSEP DELONCLE
CARRER DE JOSEP MARIA DE SAGARRA I DE CASTELLARNAU
CARRER DE JOSEP MARIA SERT
CARRER DE JOSEP SEBASTIÀ PONS
CARRER DE JOSEP VICENÇ FOIX
CARRER DE JULIÀ FÀBREGAS
CARRER DE LA BAIXADA DE L'ERAIME
CARRER DE LA CIUTAT
CARRER DE LA FUSINA
CARRER DE LA GELADA
CARRER DE LA INDÚSTRIA
CARRER DE LA MARE DE DÉU DE LA GLEVA
CARRER DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT
CARRER DE LA MARE DE DÉU DE LES NEUS
CARRER DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS
CARRER DE LA MARE DE DÉU DELS MUNTS
CARRER DE LA MISERICÒRDIA
CARRER DE LA PRIMAVERA
CARRER DE LA TARDOR
CARRER DE LA TORRE DELS CAPUTXINS
CARRER DE L'ALBERGUERIA
CARRER DE L'ARQUEBISBE ALEMANY
CARRER DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA
CARRER DE L'ERA D'EN SELLÉS
CARRER DE LES AGUDES
CARRER DE LES CARNISSERIES
CARRER DE LES ESCALES
CARRER DE LES GUILLERIES
CARRER DE L'ESCOLA
CARRER DE L'ESTIU
CARRER DE L'HIVERN
CARRER DE LLEIDA
CARRER DE LLORENÇ VILLALONGA I PONS
CARRER DE LLUÍS VIVES
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CARRER DE MANEL SERINANELL
CARRER DE MANLLEU
CARRER DE MANUEL DE PEDROLO
CARRER DE MANUEL GALADIES
CARRER DE MARIA AURÈLIA CAPMANY I FARNÉS
CARRER DE MARIA MERCÈ MARÇAL I SERRA
CARRER DE MÀRIUS TORRES I PERENYA
CARRER DE MERCÈ FONT I CODINA
CARRER DE MERCÈ RODOREDA
CARRER DE MONTSERRAT. Números senars de l'1 al 43 (inclosos)
CARRER DE MONTSERRAT ROIG I FRANSITORRA
CARRER DE MOSSÈN ANTONI MARIA ALCOVER
CARRER DE MOSSÈN LLORENÇ VILACÍS
CARRER DE PERE MATEU
CARRER DE RAMON SALA I SAÇALA
CARRER DE SALVADOR ESPRIU
CARRER DE SANT ANTONI
CARRER DE SANT FIDEL
CARRER DE SANT LLÀTZER
CARRER DE SANT MIQUEL ARCÀNGEL
CARRER DE SANT MIQUEL XIC
CARRER DE SANT SADURNÍ
CARRER DE SANT SEBASTIÀ
CARRER DE SANT SEGIMON
CARRER DE SANT VICENÇ
CARRER DE SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA
CARRER DE SANTA MARIA
CARRER DE SANTIAGO RUSIÑOL
CARRER DE TEODOR DE MAS
CARRER DE TORELLÓ
CARRER DEL BARÓ DE SAVASSONA
CARRER DEL BISBE CASADEVALL
CARRER DEL BISBE MORGADES
CARRER DEL BISBE TORRAS I BAGES
CARRER DEL BON AIRE
CARRER DEL CAMP
CARRER DEL CANIGÓ
CARRER DEL CLOQUER
CARRER DEL COMTAT D'OSONA
CARRER DEL DOCTOR FLEMING
CARRER DEL NORD
CARRER DEL PARE COLL
CARRER DEL PARE GALLISSÀ. Números senars de l'1 al 29 (inclosos)
CARRER DEL PARE XIFRÉ
CARRER DEL PEDRAFORCA
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CARRER DEL PLA DE BALENYÀ
CARRER DEL POETA JORDI DE SANT JORDI
CARRER DEL PORTAL DE LA RAMBLA
CARRER DEL PROGRÉS
CARRER DEL PUIGSACALM
CARRER DEL RAVAL CORTINES
CARRER DEL TRINQUET
CARRER DELS ARGENTERS
CARRER DELS CORRETGERS
CARRER DELS DOLORS
CARRER DELS VERGÓS
CARRER D'EN CANYELLES
CARRER ESTRET DE SANT CRISTÒFOL
CARRER NOU
CARRETERA DE MANLLEU
CARRETERA DE RODA
CARRETERA DE SANT HILARI SACALM. Números: 1,3,5,7,9,10,
11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 34,36,39,41
CASA NOVA DE LA TORRE NEGRA
EL BRUGUER VELL
EL CANTARELL
EL MOLÍ NOU
EL MOLIST
EL MORUGULL
EL PAS DE LA MAMBLA
EL PORTET
EL TUSSELL
LA BURNIOLA NOVA
LA BURNIOLA VELLA
LA CASETA POU
LA CODINETA
LA TAULERIA
LA TORRE DE LES PUSSES
LA TORRE DEL CAP DEL PONT
L'ALBA
L'HORTA DEL TUSSELL
MAS BERGUEDÀ
MAS CABANAS
MOLÍ DEL CANTARELL
PASSATGE DE JOAN PUIG
PASSATGE DE L'HORTA DE SANT JOSEP
PASSATGE DE SANT JORDI
PASSATGE DE TORELLÓ
PASSATGE MASTROT
PLAÇA EUROPA
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PLAÇA DE DON MIQUEL DE CLARIANA
PLAÇA DE JOAN AMADES
PLAÇA DE LA DIVINA PASTORA
PLAÇA DE LA PIETAT
PLAÇA DE L'ÀNGEL CUSTODI
PLAÇA DE L'ESTACIÓ. Números 5, 6, 7 i 8.
PLAÇA DE LLUÍS COMPANYS
PLAÇA DE MALLA
PLAÇA DE MONTRODON
PLAÇA DE SANT FELIP
PLAÇA DE SANTA CLARA
PLAÇA DE SANTA ELISABET
PLAÇA DE SANTA TERESA
PLAÇA DEL BISBE OLIBA
PLAÇA DEL CANONGE COLLELL
PLAÇA DEL CARBÓ
PLAÇA DEL PES
PLAÇA DELS SANTS MÀRTIRS
PLAÇA MAJOR. Números:
1,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37, 38
39 40 41
PLAÇA MASTROT
RAMBLA DE LES DAVALLADES
RAMBLA DEL BISBAT. Només el nº1.
RAMBLA DEL CARME
RAMBLA DEL PASSEIG
RAMBLA DELS MONTCADA
RONDA DE FRANCESC CAMPRODON
SANT MIQUEL GROS
SERRAT DE CAN TONEU
TORRE DE PUIGDESENS O TORRE LA TALAIA
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COM ES FARÀ EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ?
El procés es portarà a terme en diferents fases:
1- FASE INFORMATIVA
Durant el febrer de 2020 amb la presentació dels pressupostos participatius de la zona
del Merma.

Els canals informatius són el web, les xarxes socials i els diferents materials gràfics
instal·lats als diferents barris on s’anirà actualitzant la informació al llarg de totes les
fases.

També hi haurà informació al centre cívic de la zona: CCVIC Can Pau Raba i a la
Biblioteca Joan Triadú.

Les persones que tinguin interès en participar també ens poden donar el seu correu o
contacte i les avisarem per participar a les taules de propostes o en les possibles
sessions temàtiques que es faran.

A través del VicEntitats i de correus electrònics també s’informa a la resta d’entitats de
la zona verda.

Les entitats veïnals són els referents dels barris. Amb aquestes associacions es decideix
el seu paper al llarg de totes les fases de pressupostos participatius. Conjuntament
validen les fases del procés, fan propostes, fan difusió i, conjuntament amb els
participants a les taules de propostes, validen les propostes que finalment aniran a
votacions.
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2- FASE DE PROPOSTES
Entre els mesos de febrer i març de 2020 es podran fer propostes vinculades a les
necessitats de la zona dels vermells.
Cal tenir en compte que les propostes han de complir els següents criteris:


Que no tinguin un cost superior a 200.000€



Que siguin viables tècnicament



Que siguin actuacions d’àmbit públic



Que no estiguin inclosos en el pressupost municipal ordinari



Que no condicionin altres pressupostos d’altres anys



Que siguin d’àmbit municipal



Que estiguin dins l’àmbit d’actuació



Que siguin quantificables econòmicament



Que no siguin de manteniment sinó que siguin projectes a desenvolupar



En cas de que es tracti d’una proposta de ciutat, la seu haurà de ser a la zona del
Merma (Novetat)

Les propostes es poden fer:


Per Internet: omplint el formulari

Totes les propostes que arribin per Internet es posaran a debat i es validaran a les taules
de propostes.

El formulari de propostes el pot omplir qualsevol persona que visqui i estigui
empadronada a la zona i que tingui més de 16 anys o algun col·lectiu que tingui una
proposta que encaixi en el procés de participació.
Les persones no empadronades podran presentar propostes de forma presencial a Can
Pau Raba o a les taules de propostes.

També es pot donar suport a les propostes que fan altres persones. Cada persona
empadronada disposarà d’un suport.
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El formulari que es trobarà a Internet:
Això és el que sortirà quan es vulgui omplir una proposta.
IMATGE
Des de l'Ajuntament estem posant en marxa una nova edició dels pressupostos
participatius: els pressupostos participatius del Merma. Seguint la divisió de la Festa
Major que estableix tres zones (Vella-Merma-Nen), el 2016 va ser el torn del Merma, el
2017 el de la Vella, el 2018 del Nen i enguany novament el Merma.

Què són els pressupostos participatius?
L'Ajuntament posa una part del seu pressupost a disposició dels veïns i veïnes de la zona
del Merma per a que puguin fer propostes de millora -de qualsevol àmbit- en els barris
que la formen. Entenem com a veïns i veïnes la ciutadania individual però també
entitats, escoles, CAP, etc. amb seu a la zona. Aquest any la partida destinada a
propostes és de 200.000€.

Vull presentar una proposta:
Entre els mesos de febrer i març de 2020 totes les entitats, centres i recursos amb seu a
la zona del Merma i les persones empadronades majors de 16 anys, podran presentar
una proposta. Més endavant, al maig, les persones majors de 16 anys empadronades a
la zona del Merma podran votar aquestes propostes i decidir el destí dels 200.000€.
Les propostes poden presentar-se a través del formulari que hi ha més avall o bé
presencialment al centre cívic de Can Pau Raba o les taules de participació que es
duran a terme durant els dies 25 i 30 de març a les 19.30 a Can Pau Raba.
Com que es vol posar en valor el debat ciutadà, les propostes que es presentin per
internet seran validades per les persones participants a les sessions presencials. Es
recomana que aquelles persones que participin per internet, també ho facin com a
mínim en una de les reunions presencials.
Presentar propostes és molt senzill: no cal redactar un projecte ni valorar-lo
econòmicament ni fer res complicat. Simplement n’hi ha prou amb omplir el formulari
següent:
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Formulari de propostes:
Títol:

Breu descripció de la proposta. En què consisteix?:

Per què creus que aquesta proposta és important per la zona del Nen?

A qui beneficiarà?

Identificació de la persona que presenta la proposta:
Nom i cognoms*:
Correu electrònic:
Telèfon*:
Adreça*:
Si presentes la proposta en nom d’una escola, centre, servei, entitat o associació a qui
representes i no estàs empadronat/da a la zona, hauràs de presentar la proposta
presencialment a Can Pau Raba o a les taules de propostes dels dies 25 i 30 de març, a
les 19,30 a Can Pau Raba.
* Camps obligatoris

Autoritzo que l'Ajuntament es posi en contacte amb mi telefònicament o per correu electrònic a
través de les dades facilitades per poder ampliar la informació sobre la proposta que facilito en aquest
formulari.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica
següent sobre Protecció de Dades:





Finalitat del tractament de les vostres dades personals: gestionar la proposta de la “Zona verda del merma” en relació als
pressupostos participatius 2020.
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat
per mitjà del present document, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD
Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.
Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret
a la portabilitat de les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona) o a través del correu
electrònic dpdajuntament@vic.cat.
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Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han
estat recollides.

Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web
següent www.vic.cat.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i totes les
mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

ENVIAR

Missatge: gràcies per participar presentant una proposta. T’animem a que et posis en
contacte amb nosaltres per a que, si vols, la vinguis a presentar personalment a una de
les sessions presencials, els dies 25 i 30 de març a les 19,30 al centre cívic de Can Pau
Raba.

Dades de contacte Àrea de Participació:






Facebook: Vic Participació
Twitter: @vic_participa
Correu electrònic: vicparticipa@vic.cat
Telèfon: 93 886 21 00.
Web: participacio.vicentitats.cat

Es pot participar de forma presencial a:



CCVIC de Can Pau Raba
o Propostes presencials. Les entitat, serveis, escoles i persones vinculades
a la zona i que no estan empadronades hauran de presentar les seves
propostes de forma presencials al centre cívic de Can Pau Raba o en
sessions específiques que es puguin fer en diferents espais.
Aquestes propostes també es penjaran al Decidim per recollir suports
d’altres persones.


Taules de participació: es duran a terme els dies 25 I 30 de març al
CCVIC de Can Pau Raba i comptaran amb la participació de la màxima
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representativitat d’associacions de veïnes i veïns, associacions, escoles i
agrupaments així com serà de lliure participació de tota la ciutadania.
 Espais de debat, no només de presentació de propostes tancades. Són
un espai obert a tota la ciutadania de la zona que hi vulgui participar. En
aquestes taules es presentaran i posaran a debat les propostes rebudes
per Internet i les que han sortit a les sessions i trobades temàtiques amb
les entitats i/o col·lectius.
 És el primer sedàs per concretar i validar les propostes que passaran
posteriorment a votacions.

És possible també organitzar sessions específiques amb les diferents entitats i
associacions per tal de presentar propostes. Totes les propostes que sorgeixin
d’aquestes sessions temàtiques es validen, s’accepten, es milloren o es rebutgen a la
taula de participació. Per tant, és important que a les dues taules de participació que es
faran, un representant de cadascuna de les entitats que s’ha fet sessions temàtiques hi
estigui representant.

També totes les propostes que arribin per Internet a través del formulari es podran
veure al portal Decidim i es debatran a les dues taules de participació perquè siguin
validades, millorades i/o agrupades amb d’altres. A totes aquelles persones i/o
col·lectius que hagin fet propostes a través d’Internet se les convidarà a participar de la
taula de participació per tal de poder defensar la seva proposta.

Entre els mesos de abril i maig es concretaran i valoraran econòmicament els projectes
per part dels tècnics municipals dels departaments implicats. És a dir, si es proposa
millorar una plaça es fa amb Urbanisme i si es proposa instal·lar elements esportius es
treballa amb Esports.
En totes les propostes cal comprovar si compleixen tots els criteris: que no puguin més
de 200.000€, que siguin d’àmbit municipal, que no estiguin previstos portar-los a terme
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i que no comprometin altres pressupostos. A partir d’aquí es defineix un pre-projecte i
es quantifica econòmicament.
Al final d’aquesta fase es convoca a totes les associacions de veïns de la zona que són
qui finalment fan la validació de totes les propostes que es posaran a votació.

3- FASE DE VOTACIONS
El mes de juny s’exposaran totes les propostes perquè la ciutadania major de 16 anys
empadronada a la zona les pugui votar.

L’exposició de propostes es farà al llarg de tot el mes de maig a diferents espais públics
de la ciutat a través de lones on s’explicaran, de forma resumida, cadascun dels
projectes que es posen a participació.

Tots els projectes que es posen a votació els ha fet íntegrament la ciutadania.
L’ajuntament només redacta els projectes i quantifica, però no incorpora cap projecte
propi.

L’exposició de projectes també estarà a Internet on tothom que vulgui els podrà
consultar abans de votar. Al llarg d’un mes, aproximadament, es podran votar les
propostes. Les votacions es poden fer:


Per Internet



Presencialment al centre cívic de Can Pau Raba

Les votacions presencials als punts de votació també es faran a través d’Internet. Els
dinamitzadors del centre cívic o de l’espai habilitat donaran suport a les votacions
entrant les dades de la persona i les opcions que aquella persona ha triat. Es podrà
entrar a la pàgina de votacions amb el DNI o NIF i només podran votar les persones
empadronades a la zona verda del Merma.

El programa de votacions només permet que les persones puguin votar una sola
vegada. Un cop s’ha entrat un DNI o NIF, aquella persona no tindrà dret a tornar a votar.
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De totes maneres, un cop acabat el període de votacions es validen manualment totes
les dades quadrant-les amb el padró. Si hi ha algun error de persones que han votat
dues vegades i el programa els hi ha permès s’elimina una de les votacions.

El vot no és anònim, ja que per accedir a votar s’ha de fer les dades del DNI. De totes
maneres sí que el vot és confidencial i per tant, només hi tenen accés les tècniques de
participació ciutadana.

4- RETORN I AVALUACIÓ

A finals del mes de juny i un cop comptabilitzats tots els vots i atorgat els punts a cada
projecte per vot ponderat es farà públic la proposta o propostes guanyadores, és a dir,
les que han obtingut més puntuació per part de la ciutadania.

CONTACTES
PORTAL DECIDIM. https://decidim-vic.diba.cat/?locale=ca

CORREUS ELECTRÒNICS:



vicparticipa@vic.cat



camprubiua@vic.cat



moramf@vic.cat

TELÈFON: 938862100
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