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INTRODUCCIÓ 

 

L’equip del departament de participació ciutadana es posa en marxa a partir del més de 
novembre de 2019 per treballar de cara a la cinquena edició dels pressupostos participatius.  

Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana a través del qual 
la ciutadania decideix a què es destina una part del pressupost municipal de l’Ajuntament de 
Vic. Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats de la ciutadania.  

A Vic, els pressupostos s’inicien al 2015 a nivell de ciutat però a partir del 2016, en la segona 
edició, es passa a una proposta per zones, que garanteix una major implicació ciutadana i 
una millora en la planificació, en la gestió del projecte i permet apostar per propostes amb 
un major capital econòmic i per tan, millors projectes de millora per als diferents barris. De 
la mateixa manera, limita la participació a entitats, associacions i veïnes i veïns residents a la 
zona. L’any 2016 s’inicia la nova proposta de pressupostos a la zona verda del Merma, seguit 
l’any següent per la zona negra de la Vella i finalment la zona vermella del Nen l’any 2018.  

El canvi de legislatura, planteja els pressupostos a dos anys per tal d’incrementar el 
pressupost destinat a l’eina de participació. Com en les anteriors edicions els diners que es 
posen a participació ciutadana parteixen del pressupost ordinari de 2020 de l’Ajuntament de 
Vic, aprovat el dia 2 de desembre. L’Ajuntament augmenta el pressupost de la nova edició 
dels pressupostos participatius de 150.000€ a 200.000€. 

 

PROPOSTA I PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

 
El dia 2 de desembre de 2019 s’aproven els pressupostos de l’Ajuntament de Vic. A partir 
d’aquesta data, el departament de participació treballa per calendaritzar els processos 
participatius tenint en compte les diferents fases del procés i els diferents terminis. El 
calendari, però, es veu afectat i és modificat en fins a dues ocasions a causa del COVID 19 i 
per qüestions personals i baixes laborals de part de l’equip de participació ciutadana. Els 
límits establerts en la primera proposta de calendarització presentada al novembre es 
posposen en la segona proposta, presentada al gener. 

Tot i les modificacions pel què fa al calendari, el projecte segueix les mateixes directrius que 
en edicions anteriors i es treballa a partir de les següents fases:   

1- Fase informativa 
2- Fase de propostes 
3- Fase de votacions 
4- Retorn dels resultats  
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1- FASE INFORMATIVA 

Durant el febrer de 2020 amb la presentació dels pressupostos participatius de la zona del 
Merma1. L’objectiu d’aquesta primera fase és donar a conèixer el projecte a tota la ciutadania 
a través de la informació.  

Es busca fer partícip a la màxima massa social, entitats, associacions, Escoles, AMPA’s, veïnes 
i veïns de la zona. S’aposta per convertir les Associacions de Veïns en referents promotors del 
projecte, perquè actuïn com a difusores i encarregades de fer un seguiment de les diferents 
fases del procés. El dia 9 de desembre de 2019 es convoca una primera reunió informativa 
amb les diferents associacions: Sant Llàtzer, Quatre Estacions, Vic Nord, Caputxins i la part 
nord i est del Centre Històric. Els i les diferents representats de les entitats es comprometen 
a fer de lligam entre el departament i la ciutadania, a promoure propostes ciutadanes i a fer 
el seguiment de les diferents fases del procés.  

El departament treballa colze a colze amb l’empresa de comunicació digital DADÀ Comunica 
per a realitzar una campanya gràfica. S’aposta per una campanya de comunicació directa i 
participativa, per crear una imatge que tingui en compte a la ciutadania i que aquesta es 
pugui sentir identificada i representada en ella. Es treballa a partir dels símbols i colors de la 
zona verda del Merma, zona protagonista dels pressupostos participatius del 2020.  

Els canals informatius són el web, les xarxes socials i la plataforma DECIDIM, recurs que 
ofereix la Diputació de Barcelona i que serà utilitzat durant tot el procés i les diferents fases 
dels pressupostos participatius com a eina de participació. També es produeixen diferents 
materials gràfics; cartells, tríptics i lones informatives instal·lades als diferents barris. 
Materials que s’aniran actualitzant per a les diferents fases.  

S’adapten dos punts informatius accessibles que serveixen també com a alternativa a la 
plataforma DECIDIM,  per aquella gent que no pugui o no vulgui accedir a la xarxa. El primer 
es troba al Centre Cívic de Can Pau Raba i el segon a la Biblioteca Joan Triadú, ambdós punts 
dins la zona del Merma.  

Mostra del material gràfic: 

 

                                                           

1 https://www.vic.cat/news/vic-engega-els-pressupostos-participatius-amb-200.000-euros-per-la-zona-del-
merma 
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 Lones informatives campanya informativa 

 

 

Cubs informatius i mostra edicions anteriors 

 

Inclòs en aquest material, l’empresa de comunicació DADÀ dissenya una exposició que 
mostra els projectes executats en edicions anteriors dels pressupostos participatius. Aquesta 
informació s’inclou en l’interior de tres cubs de 4x3 situats en diferents punts estratègics de 
la zona verda. Com els cubs, la resta de lones informatives, fins a un total de 9, es reparteixen 
pels diferents carrers i barris de la zona de manera estratègica a partir del 17 de febrer.  
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Exemple de cub informatiu i lona informativa 

 

  

 

ESPAIS DE DIFUSIÓ – CUBS 

- Plaça Divina Pastora  
- Parc infantil del Guillem de Mont-Rodon   
- Biblioteca Joan Triadú (Plaça d’Andreu Colomer i Munmany)  

 

LONES DOBLE CARA 

- CCVIC Can Pau Raba (Lona 1 sola cara) 
- Rotonda C./ Sant Llàtzer (Punt unió anella verda i Sant Llàtzer)  
- Plaça dels Màrtirs  
- Rambla del Passeig (Plaça de Santa Teresa)  
- Parc infantil Quatre Estacions (carrer del Bon Aire)  
- Entrada al Seminari de Vic 
- Parcs infantils del cementiri (a les escales que pugen a la pista esportiva, al terreny 

de formigó pla al costat de l’arbre) 
- Rambla del Carme, davant l’Església del Carme  
- Plaça Bisbe Oliva (Museu Episcopal)  
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En paral·lel, el departament es posa en contacte amb totes les associacions, entitats, escoles 
i AMPA’s amb seu a la zona per informar-les i animar-les a participar del projecte i a presentar 
propostes en benefici del col·lectiu. Les entitats i associacions reben un dossier informatiu 
(adjunt en l’Annex) que inclou, entre altres coses, la següent informació en relació a la 
segona fase del procés, la fase de propostes.  

 

2- FASE DE PROPOSTES 

El dia 17 de febrer en plena FASE INFORMATIVA, s’inicia la FASE DE PROPOSTES. El 
departament de comunicació de l’Ajuntament emet un comunicat de premsa per informar 
de l’inici de l’etapa del procés2. La següent informació detalla els elements clau d’aquesta 
fase: 

S’estableixen un seguit de criteris que cal tenir en compte a l’hora de presentar les propostes: 

 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) 

 

Es dóna la possibilitat de fer propostes a través de dues vies: 

a. Per Internet: omplint el formulari al portal DECIDIM3 
b. Presencialment al CCVIC de Can Pau Raba o Biblioteca Joan triadú.  

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

                                                           

2 https://www.vic.cat/news/vic-engega-els-pressupostos-participatius-amb-200.000-euros-per-la-zona-del-
merma 
3 http://decidim.vic.cat  
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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.  

La plataforma DECIDIM ofereix també la possibilitat de donar suport a les propostes que fan 
altres persones. Cada persona empadronada disposa d’un suport.  

El departament de participació ofereix també la possibilitat d’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 durant un procés de filtratge.  

Durant el més de març es reben més de 64 propostes ciutadanes.  

El departament programa dues sessions o Taules de participació: els dies 25 I 30 de març al 
CCVIC de Can Pau Raba i que han de comptar amb la participació de la màxima 
representativitat d’associacions de veïnes i veïns, associacions, escoles i agrupaments així 
com 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 volen presentar i posar 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.   

La situació excepcional d’alarma i el confinament per la COVID-19 fa que l’estratègia i 
plantejament d’agrupació i debat de les diferents propostes sortides de la segona fase del 
procés es vegi directament afectat. Les taules de participació queden anul·lades a mitjans de 
març. Per resoldre aquesta situació, és l’equip de participació juntament amb tècnics de les 
diferents àries de l’Ajuntament, qui valora, agrupa i fa de filtre de totes les propostes, 
informant en tot moment a la ciutadania a través de les xarxes socials i de la plataforma 
DECIDIM. 4 

De les 64 propostes presentades, 32 s'han retirat perquè superaven el pressupost de 
200.000 euros, eren de manteniment, condicionaven altres pressupostos o bé no eren 
viables tècnicament. Tot i així, encara que es descartin aquests projectes, l'equip de govern 
apunta que els té en compte, ja que són una prioritat ciutadana. 

Les altres 32 propostes s'han agrupat per acabar concretant-se en 17, que seran les propostes 
que es posen a votació ciutadana. Aquests projectes s'emmarquen en el foment de la 
mobilitat sostenible, les intervencions per millorar el canvi climàtic i mitigar les altes 
temperatures de l'estiu amb refugis climàtics, l'accessibilitat a les voreres, la promoció del 
comerç, i el foment de la cultura i l'educació. 

  

                                                           
4 https://www.vic.cat/news/la-primera-fase-dels-pressupostos-participatius-es-tanca-amb-60-propostes-
ciutadanes-recollides 
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/62870/seixanta/propostes/primera/fase/dels/pressupostos/pa
rticipatius/vic  



 

9 

 

PROPOSTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 
Els 17 projectes que es posen a votació parteixen de propostes elaborades 
íntegrament i de forma conjunta per la ciutadania que ha participat a la 
primera fase del procés. 

 

1. Remodelar la vorera del carrer Camí de l’Escorial.  
 

Construcció i ampliació de la vorera del carrer 
per millorar l’accessibilitat. 
 
Entre la carretera de Roda i el carrer de Joan 
Traveria, el carrer es planteja de plataforma 
única amb un paviment diferenciat a la 
vorera. Entre el carrer de Joan Traveria i el 
carrer de Teodor de Mas s’ampliarà la vorera 
de la dreta per tal de tenir un itinerari 
accessible al llarg del carrer. 
 
Al tram de plataforma única no es podrà 
aparcar, i a l’altre s’eliminaria una línia 
d’aparcament per poder ampliar la vorera. 
 
A la calçada del carrer només s’actuaria millorant els diferents trams amb solucions puntuals. 
 
PRESSUPOST TOTAL 200.000 € 

 

 
2. Promoció del comerç i activació dels locals comercials tancats.  

Elaborar un projecte de potenciació del comerç i reactivació de locals comercials tancats del 
carrer Nou i de l’Eixample Morató, cercant una vitalització similar al projecte d’èxit del 
carrer de la Riera.  

Es proposa treballar a partir de quatre 
eixos principals per posicionar i diferenciar 
aquest barri de la ciutat de Vic:  

1- Creació de la identitat Un barri amic dels 
nens i les nenes. 

2- Foment de l’emprenedoria i de la 
promoció econòmica. 

3- Millores de l’entorn: fer una valoració 
sobre tot allò que urbanísticament ha de 
tenir el barri perquè puguem considerar la 
zona de l’Eixample Morató un lloc per a nens i nens i les seves famílies.  
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4- Difusió i comunicació: crear una 
campanya publicitària per donar a 
conèixer el barri i la nova marca creada, i 
desenvolupar accions de dinamització 
lligades a campanyes comercials concretes 
i pensades per a nens i nenes.  

 
PRESSUPOST TOTAL 28.970 € 
(intervenció: un any) 

 

 

3. Replantejar l’espai de la Bassa dels Germans Maristes, substituir el parc infantil i 
millorar la plaça Andreu Colomer, de manera que hi hagi continuïtat entre les dues 
zones d’esbarjo.  

La Bassa dels Germans Maristes i la 
plaça d’Andreu Colomer són dos 
espais d’esbarjo molt utilitzats per 
la ciutadania, però que no tenen 
continuïtat entre si. Mentre que la 
Bassa dels Germans Maristes és un 
espai verd, la plaça d’Andreu 
Colomer és un espai rígid i poc 
atractiu. 

La intervenció consisteix a 
recuperar la làmina d’aigua de la 
plaça d’Andreu Colomer que hi 
havia hagut anteriorment, 
instal·lar un joc d’aigua (tipus 
sortidor) amb desguàs al paviment 
de la plaça  i plantar-hi arbres per connectar-la amb la Bassa dels Germans Maristes.  

D’altra banda, se substituirà tot el parc infantil per un de nou amb jocs adaptats a infants de 
diferents edats i amb alguns elements pensats per a nens i nenes amb mobilitat reduïda o 
visual.  

PRESSUPOST TOTAL 200.000 € 
 
 

 
 

4. Ampliar les voreres del carrer Comtat d’Osona per millorar l’accessibilitat i 
seguretat dels vianants       
 

Ampliació de la vorera dreta (direcció a la carretera de Roda) per fer-la accessible a vianants 
i persones amb mobilitat reduïda.  
 
La intervenció consisteix a desplaçar els fanals i senyals verticals per poder construir una 
vorera més ampla i accessible. S’incorporarà arbrat en el tram on s’intervé.  
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Es mantindrà l’aparcament de vehicles a 
banda i banda, així com les zones de 
càrrega i descàrrega i la parada de bus. 
 
De totes maneres, el dia que es faci 
accessible la vorera esquerra, caldrà 
eliminar una línia d’aparcaments. 
 
PRESSUPOST TOTAL 200.000 € 
 
 
 
5. Projecte ABECEDARI 
 
El projecte de l’ABECEDARI és una proposta pedagògica i d’art 
urbà la finalitat de la qual és enfortir els valors de la nostra 
ciutat vers la multiculturalitat, la diversitat, l’entorn i la natura. 
La intenció és que tota la ciutadania de Vic es pugui veure 
representada en aquest ABECEDARI d’una manera o altra. 

  
El projecte s’emmarcaria en les escoles i centres educatius de la 
zona verda que s’hi vulguin implicar: FEDAC Pare Coll, el Petit 
Miquel, Guillem de Mont-rodon, Institut de Vic i Escorial. Es 
tractaria d’enriquir els espais públics de la nostra ciutat amb 
una obra plàstica, històrica i literària. Tot això, entorn del valor 
intrínsec de la interculturalitat. 
 
Es treballaria conjuntament amb l’ACVic i l’Escola d’Art de Vic i 
es comptaria amb el suport de diversos artistes. A cada espai 
s’acabaria reproduint una escultura d’una de les lletres de 
l’abecedari, amb un treball educatiu de fons important als 
centres escolars. 

 
PRESSUPOST TOTAL 50.000 € 
 
 
6. Remodelar el parc de Miquel Albó i Vidal de Llobatera substituint els jocs infantils i 

incorporant-hi una zona de descans accessible, per tal de fomentar la cohesió i el 
teixit social.   

 
La intervenció consisteix a substituir l’actual parc infantil per un de nou, adaptat a diferents 
edats i amb elements  per a infants amb mobilitat reduïda o amb algun tipus de discapacitat: 
visual, funcional... 

Es pavimentarà la zona del costat del mur per poder-la fer també accessible, i en aquest espai 
es col·locarà una zona de descans amb un banc corregut adossat al mur, on hi ha ombra. 

 

PRESSUPOST TOTAL 200.000 € 

 

 

7. Equipar amb nous materials el banc de recursos per a entitats 
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Dotar les entitats de nous materials pel 
banc de recursos: projector, pantalla 
gran i equip de so. També s’ubicaran 
cartelleres per poder fer difusió de les 
entitats i de les activitats que porten a 
terme. Finalment, es millorarà l’espai 
de Can Pau Raba per a representacions 
teatrals i musicals: instal·lació d’una 
cortina negra darrere l'escenari, una 
nova il·luminació per a espectacles i cortines per evitar l'entrada de llum a la planta baixa.  

 

PRESSUPOST TOTAL 34.540 € 

 

8. Ampliar les voreres del carrer de les Guilleries per millorar l’accessibilitat i 
seguretat dels vianants.      
 

Ampliació de les dues voreres a tot el carrer.  
 
La intervenció consisteix a ampliar les 
voreres per fer-les accessibles a vianants, 
cotxets i persones amb mobilitat reduïda 
entre la carretera de Roda i el carrer de la 
Torre dels Caputxins. Se senyalitzaran les 
zones d’aparcament i es construiran 
escocells per poder-hi plantar arbrat.  

 

Es mantindrà i es reordenarà l’aparcament 
de vehicles a banda i banda del tram més 
ample del carrer. 
 

Entre el carrer de la Torre dels Caputxins i el carrer de Cabrera es farà accessible la vorera del 
costat dret, si bé amb l’ampliació es perdrà una banda de l’aparcament. 
 

PRESSUPOST TOTAL 200.000 € 
 

 

9. Millorar la seguretat dels vianants al carrer del Pare Coll  

Les obres de millora de l’escola FEDAC Pare Coll 
fan que tots els alumnes, des d’infantil fins a 
secundària, accedeixin a l’escola pel carrer 
Pare Coll, cosa que provoca problemes de 
seguretat, sobretot a les hores d’entrada i 
sortida de l’escola. 

La intervenció consisteix a ampliar la vorera 
del cantó de l’escola, entre la ronda de 
Francesc Camprodon i el carrer Jaume I. 
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S’eliminarà la línia d’aparcament i només es deixarà una zona per a càrrega i descàrrega. Es 
reubicaran els contenidors.  

A la cruïlla entre el carrer del Pare Coll i el de Jaume I s’alçaran els passos de vianants per 
donar més seguretat als infants.  

PRESSUPOST TOTAL 70.000 € 
 

 

10. Millorar la plaça dels Màrtirs amb jocs d’aigua integrats i amb una font accessible 
 

La intervenció consisteix a desmuntar un tram 
del paviment de la plaça i muntar-hi jocs 
d’aigua integrats (tipus sortidor). Aquests 
petits sortidors s’activarien en èpoques de 
calor i tindrien la funció de joc i de mitigació 
d’altes temperatures, de manera que la plaça 
podria esdevenir un refugi climàtic. 
 
A un cantó de la plaça es col·locarà una font 
accessible. La font que hi ha actualment 
forma part del conjunt arquitectònic, però no 
és accessible per a tothom.  
 
PRESSUPOST TOTAL 200.000 € 

 

 

11. Millorar el parc de l’Era d’en Sellés   

El parc de l’Era d’en Sellés és un espai 
lúdic, ambiental i pedagògic que s’ha 
anat consolidant al llarg dels anys. 
 
La intervenció consisteix a millorar la 
zona amb la instal·lació de bancs/cadires 
ubicats estratègicament a la zona de 
praderia i sota l’ombra dels arbres. 
Aquest espai actuarà de refugi climàtic i 
la gent s’hi podrà asseure. Per poder 
crear una zona humida provisional en el 
cas d’altes temperatures excepcionals, es 
posarà una instal·lació d’aigua a la zona 
de la pista que permeti muntar uns 
ruixadors durant les onades de calor. 
 
D’altra banda, es planteja millorar la pista esportiva posant una tanca a tot el perímetre.  
 
A la zona del parc que connecta amb la carretera de Manlleu es farà una plantació d’arbrat. 

 
 PRESSUPOST TOTAL 70.000 € 
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12. Ampliar la vorera dreta del carrer Indústria per millorar l’accessibilitat i seguretat 
dels vianants, cotxets i cadires de rodes.   
 

La intervenció consisteix a retirar els 
arbres i tapar els escocells per donar més 
amplada útil de pas i accessibilitat a la 
vorera. 
 
Al costat dret de la calçada (direcció  al 
carrer de Torelló) es plantarien arbres 
dins de la línia d’aparcament, per tal de 
fer ombra a la vorera més assolellada 
sense reduir-ne l’amplada per 
accessibilitat. 
 
S’integrarà el parc de Somoto al carrer 
Indústria i se’n millorarà l’accés. 
 
Es milloraran els passos de vianants de les cruïlles amb el carrer Canigó.  

 
PRESSUPOST TOTAL 200.000 € 

 
 

13. Instal·lació d’una electrolinera solar i actualització i posada al dia de la instal·lació 
fotovoltaica de Can Pau Raba.  

La intervenció consisteix en la 
instal·lació d’una electrolinera solar 
sobre el punt de lloguer de vehicles 
elèctrics a l’àrea de manteniment (carrer 
Indústria), juntament amb un 
carregador per a bicicletes elèctriques.  
 
L’electrolinera disposarà d’una pèrgola 
solar on es podran endollar els vehicles 
elèctrics: cotxes, motos, bicicletes, 
patinets… 
 
D’altra banda, s’actualitzarà i es posarà 
al dia la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques del CC Can Pau Raba, per passar-les a producció per autoconsum. A més, 
s’instal·larà una pantalla informativa exterior on es puguin visualitzar els consums i la 
producció  d’energia solar instantània. D’aquesta manera es farà pedagogia de l’estalvi 
energètic. 
 
PRESSUPOST TOTAL: 89.000 € 
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14. Millora de la connexió i de l’accessibilitat per a vianants i bicicletes de la carretera 
de Manlleu, entre la ronda de Francesc Camprodon i el Coll de Vic.  

 
Construcció i continuïtat del carril bici entre la ronda de Francesc Camprodon i el Coll de Vic 
per la banda esquerra (direcció a 
Manlleu), i millora del paviment del 
primer tram de vorera de la banda 
dreta (vorera estreta). 
 
A la banda esquerra s’encaixaria un 
carril bici en calçada que connectaria 
la ronda de Francesc Camprodon i el 
Coll de Vic, per així donar continuïtat 
a la xarxa de carrils bicicleta. 
 
També es proposen unes pèrgoles a la 
vorera esquerra per tal de tenir 
ombra, i es construirà una jardinera 
d’obra correguda al mur del cementiri perquè hi arrelin plantes enfiladisses que encara facin 
l’ombra més fresca. 
 

PRESSUPOST TOTAL 200.000 € 
 
 
 
15. Connectar i millorar els carrils bici de la zona verda per crear un eix entre els 

diferents centres educatius i els equipaments.  

Al mes de setembre es farà una prova pilot entre la plaça del Mil·lenari i el carrer de la Mare 
de Déu dels Munts amb la instal·lació d’un carril bici provisional que connecti els dos punts.  

Aquesta prova pilot servirà per comprovar 
com hauria de ser la connexió definitiva per 
aquestes dues vies on s’ubiquen serveis i 
centres educatius.  

Per tant, la intervenció consistirà en la 
construcció d’un carril bici definitiu entre la 
plaça del Mil·lenari, la plaça de Catalunya (a 
la carretera de Roda) i el carrer de Torelló. 

També s’avançarà en la implantació d’un 
carril bici en el tram de pujada en sentit a la 
plaça de la Divina Pastora, si bé la seva 
implantació dependrà de la disponibilitat 
pressupostaria a la proposta de carril bici resultant de la ronda de Francesc Camprodon i 
avinguda de Bernat Calbó. 

PRESSUPOST TOTAL 200.000 € 

 

16. Instal·lar plaques fotovoltaiques d’autoconsum a les escoles del Guillem de Mont-
rodon i a la llar d’infants dels Caputxins.  
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Per a la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic cal la participació activa de les 
escoles. La instal·lació d’energia solar fotovoltaica per a l’autoconsum és un exemple per a 
la ciutadania que genera un efecte multiplicador i dona a conèixer la importància de l’estalvi 
i l’eficiència energètica a més de 600 alumnes i a les seves famílies. 
 
La intervenció consisteix a instal·lar 
plaques solars fotovoltaiques per 
autoconsum a l’escola Guillem de Mont-
rodon i a la llar d’infants dels Caputxins 
per reduir la dependència de la connexió 
a la xarxa. 
 
Es posaran pantalles informatives a 
ambdós centres perquè es puguin 
visualitzar els consums i la producció 
d’energia instantània. D’aquesta manera 
hi haurà un element visual que faci 
pedagogia de l’estalvi energètic.  

PRESSUPOST TOTAL: 75.000 € 

 

 

17. Restaurar la capella de Sant Miquel Xic.   

La capella de sant Miquel Xic es va 
construir el 1779 coincidint amb la 
beatificació de Miquel Argemí i Mitjà, 
actual patró de la ciutat. 

Actualment, la capella està apuntalada 
pel perill d’esfondrament a causa de la 
progressiva inclinació de la construcció.  

La proposta consisteix a redreçar el 
conjunt aixecant-lo i consolidant la 
fonamentació amb diferents tècniques i 
materials que assegurin l’estabilitat de 
la capella. Així mateix, es reconstruiran, 
repararan, restauraran i substituiran els diferents elements malmesos, tant de la part interior 
com de l’exterior de la capella. 

PRESSUPOST TOTAL 200.000 € 
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PROPOSTES DESCARTADES PER CRITERIS 

 

PROPOSTES RECOLLIDES 

TOTAL PROPOSTES 
PRESENTADES 

PROPOSTES 
DESCARTADES 

PROPOSTES 
ACCEPTADES 

PROJECTES QUE 
ANIRAN A 
VOTACIONS 

 
64 

 
32 

 
32 
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SUPEREN EL PRESSUPOST -  SÓN D’ÀMBIT PRIVAT 

 Remodelació plaça Divina Pastora. S’ha de fer un plantejament de tota la zona. 
 Treure la gasolinera del carrer Torelló 
 Igualar el terra unint el carrer Nou i el carrer Sant Sebastià 
 Rotonda entre la cruïlla del carrer Torelló amb el Manuel de Pedrolo 
 Rehabilitat cinema nou. Té un cost alt i és privat 
 Enjardinament vertical al carrer Nou i eixample Morató. Les finques són privades 

 

PROPOSTES DE MANTENIMENT 

 Millorar el triangle de la vergonya. Ronda Camprodon, davant de Cadira Fina. Fer-hi 
un petit jardí 

 Falten papereres. Carrer de Gurb i espais propers a les escoles 

 

NO SÓN VIABLES TÈCNICAMENT 

 Màquines / fonts expenedores d’aigua osmotitzada. L’aigua de la xarxa és potable  
 Punt de recollida d’envasos de plàstic. És bona idea però depèn de reglamentació 

superior i acaba generant un cost al servei 

 

ES TINDRÀ EN COMPTE PERÒ NO ES POT INCLOURE EN CAP PROPOSTA 

 Zona verda d’aparcament al centre de Vic 
 Accés a l’avinguda Miquel dels Sants Salarich i Torrents: accés directe sense haver 

d’arribar a la rotonda del carrer Indústria 
 Eliminar prohibició de gir a l’esquerra la carrer Jaume I cruïlla Baró de Savassona 
 Restringir l’ús del vehicle motoritzat al casc antic. Deixar circular només bicis i 

patinets 
 Posar escenari fixe a la Bassa dels Hermanos. Plantar-hi més arbres (es plantarien a 

l’Andreu Colomer) 
 Pipican. S’està treballant amb altres opcions. La zona proposada és privada 
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 Nous espais esportius / pista coberta de futbol / pista esportiva Josep M. Sert (3 
propostes). S’està treballant, des de diferents regidories, l’obertura de pistes i patis 
de l’Institut de Vic i Guillem de Mont-rodon. El regidor de barris s’entrevistarà amb 
el grup d’infants que van fer una de les propostes. 

 Aparcaments per a patinets 
 Aparcaments segurs per a bicis al voltant de la ciutat 
 Bicicleda (aparcaments segurs per a bicis) dins a can Pau Raba o proper 
 Escultura homenatge personal sanitari COVID 19. La pandèmia no ha finalitzat 

encara i hi ha molta gent a primera línia 
 No tancar la biblioteca Triadú quan s’obre la Pilarín Bayés 
 Projecte Creem futur per als nostres infants. S’ha passat proposta al VIT que 

preveuen un projecte de ciutat. 
 

ESTÀ PREVIST I/O FORMA PART D’UNA ALTRA PROPOSTA 

 Més vigilància del trànsit als accessos escolar. Aquest setembre s’ha pacificat el 
transit a l’entorn de les escoles.  

 Parc infantil al centre. Una proposta recull fer un joc d’aigua a plaça Màrtirs, espais 
nets per fires i mercats, millora del parc de bassa dels Hermanos... 

 Desfibril·ladors. Vic és ciutat cardioprotegida i té desfibril·ladors a diferents llocs 
 

 

CONDICIONEN ALTRES PRESSUPOSTOS 

 Lavabos públics a la Bassa dels Hermanos. Necessiten manteniment i es poden 
utilitzar els de la biblioteca 

 Bicing. Caldria manteniment i gestió externa 
 Espai de reciclatge, reparació i formació 
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3-  FASE DE VOTACIONS 

La fase de votacions s’ha portat a terme entre el 14 de setembre i el 4 d’octubre de 20205.  

En aquesta edició s’han posat a votació 17 projectes que partien de les propostes elaborades 
íntegrament per la ciutadania.  

Tal com va passar en les edicions passades, s’han habilitat dos canals de votacions: 

 Online: www.merma.vic.cat 
 Presencial: al centre cívic de Can Pau Raba i a l’oficina de turisme de Vic. 

A cadascun dels barris s’han instal·lat elements informatius per tal que la ciutadania pugui 
llegir la descripció detallada dels 15 projectes. També als centres cívics s’ha posat a disposició 
de la ciutadania un dossier amb tota la informació sobre cadascun dels projectes.  

Els elements informatius estan situats a: 

 Plaça Andreu Colomer (Bassa dels Germans Maristes) 
 Carrer de la Misericòrdia (Plaça dels Màrtirs) 
 Parc de Miquel Albó i Vidal de Llobatera 

 

Foto extreta d’Osona.com -  Josep M. Montaner 

                                                           

5
 https://www.vic.cat/news/les-votacions-dels-pressupostos-participatius-de-la-zona-verda-del-merma-es-
faran-pel-setembre 
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/63525/vic-posposa-votacions-dels-pressupostos-participatius-al-
setembre  
https://www.vic.cat/news/del-14-de-setembre-al-4-d2019octubre-es-podran-votar-les-propostes-del-veinat-
de-la-zona-verda-del-merma-de-vic  
https://www.vic.cat/news/comencen-les-votacions-dels-pressupostos-participatius-a-la-zona-del-merma-de-
vic  
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/64293/ultima-setmana-votar-pressupostos-participatius-merma-
vic  
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S’ha editat un vídeo publicitari per fer difusió a les xarxes socials. En aquest vídeo hi ha 
participat diferents persones vinculades al llarg del procés.   

 

 https://www.youtube.com/watch?v=5Fbwt8mG_JM  

 

També han participat en la campanya de votacions dos dinamitzadors comunitaris que han 
informat a la ciutadania a les sortides de les escoles, als comerços, als parc de la zona del 
Merma i durant els dies de mercat setmanal. Aquests dinamitzadors, juntament amb els veïns 
implicats en el procés, han set la clau per aconseguir un nivell de participació ciutadana 
acceptable i que legitimi la implementació dels projectes.  

 

Al web de les votacions, www.merma.vic.cat, s’hi podien llegir els 17 projectes.  

Han pogut participar en les votacions les persones empadronades als barris de la zona del 
Merma majors de 16 anys, un total de 15.542 persones. Per votar calia seleccionar 3 projectes 
i ordenar-los per prioritat, d’1 a 3, ja que el vot ha sigut ponderat.  
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RESULTATS QUANTITATIUS  
 

Al llarg del període de votacions han votat 677 persones, que representen un 4,36% de les 
persones que complien els requisits per votar.  

La participació ciutadana en pressupostos participatius normalment se situa entre el 2 i el 4% 
en aquelles ciutats catalanes que porten a terme aquest tipus de processos participatius. En 
les edicions anteriors es va obtenir un 4,13% de vots en la zona del Merma (2016), un 3,84% 
en la zona de la Vella (2017) i un 6,21% a la zona del Nen (2018).  

 
 Enguany és l’edició que s’ha aconseguit un major nombre de persones que han 

participat en les votacions.  L’increment de vots en aquesta edició s’ha degut 
majoritàriament a l’esforç i al treball fet per les associacions de veïns i veïnes, les 
associacions de familiars d’alumnes de les escoles i els comerciants. 

 

Resultats de participació Edició Merma 2020 
 

         
Total 

      
Percentatge 

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

15.542 100% 

 
Total de votants  

677 4,36% 

 

Resultats de participació en edicions anteriors 

 Cens  Vots  
% 
participació 

2016 1a Edició Merma  14540 601 4,13% 

2017 1a Edició Vella  12500 406 3,25% 

2018 1a Edició Nen  9370 582 6,21% 
 

L’Ajuntament es va comprometre a assumir el resultat de la votació ciutadana. La partida 
disponible és de 200.000€.  
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Projectes Total punts - 
vot ponderat 

Total 
votants 
(1a, 2a o 
3a opció) 

% de 
votants 

% de punts 
totals 

Instal·lar plaques fotovoltaiques d'autoconsum a les escoles del 
Guillem de Mont-rodon i a la llar d'infants dels Caputxins  490 212 31,31% 12,62% 

Promoció del comerç i activació dels locals comercials tancats 484 225 33,23% 12,46% 

Millorar la plaça dels Màrtirs amb jocs d'aigua integrats i amb 
una font accessible 382 197 29,10% 9,84% 

Remodelar el parc de Miquel Albó i Vidal de Llobatera 
substituint els jocs infantils i incorporant-hi una zona de 
descans accessible 

354 165 24,37% 9,11% 

Replantejar l'espai de la Bassa dels Germans Maristes i millorar 
la plaça Andreu Colomer 247 123 18,17% 6,36% 

Millorar la seguretat dels vianants al carrer del Pare Coll 239 116 17,13% 6,15% 
Millora de la connexió i accessibilitat de la carretera de 
Manlleu, entre la ronda de Francesc Camprodon i el Coll de Vic 226 113 16,69% 5,82% 

Restaurar la capella de Sant Miquel Xic 205 113 16,69% 5,28% 
Connectar i millorar els carrils bici de la zona verda 203 108 15,95% 5,23% 
Ampliar la vorara dreta del carrer Indústria per millorar 
l'accessibilitat 194 94 13,88% 4,99% 

Remodelar la vorera del carrer Camí de l'Escorial 180 90 13,29% 4,63% 
Ampliar les voreres del carrer de les Guilleries per millorar 
l'accessibilitat  157 69 10,19% 4,04% 

Millorar el parc de l'Era d'en Sallés 146 91 13,44% 3,76% 
Instal·lació d'una electrolinera solar i actualització de la 
instal·lació fotovoltaica de Can Pau Raba 121 65 9,60% 3,12% 

Ampliar les voreres del carrer Comtat d'Osona per millorar 
l'accessibilitat 116 64 9,45% 2,99% 

Projecte ABECEDARI 75 43 6,35% 1,93% 
Equipar amb nous materials el banc de recursos per a entitats 

65 34 5,02% 1,67% 

          

TOTAL 3884 677     
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PROJECTES GUANYADORS 2020 
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RESULTATS QUALITATIUS  

 

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana volem posar en valor la dimensió qualitativa 
de les votacions del procés de pressupostos participatius. Per aquest motiu es destaquen els 
següents aspectes: 

 Les propostes que s’han votat al llarg de tres setmanes han estat elaborades 
íntegrament per la ciutadania que ha participat en la primera fase del procés. 
Parteixen de les necessitats que aquests veïns i veïnes han considerat que té la zona 
del Merma. En cada edició dels pressupostos participatius es consolida una mica més 
aquest canal de comunicació entre ciutadania i Ajuntament. 
 

 Representants de les associacions de veïns, associacions de familiars d’alumnes, 
comerciants i altres veïns i veïnes van cedir la seva imatge per incloure-la als 
elements informatius com les lones, plafons, pòsters, fulletons i web, apropant 
d’aquesta manera el procés participatiu a la ciutadania.  
 

  Durant les votacions l’Ajuntament ha fet una campanya de comunicació on totes les 
propostes han rebut el mateix tractament. Des de l’àrea de participació es valora 
molt positivament aquesta mobilització ciutadana perquè posa a la llum que una 
part de la ciutadania s’ha sentit com a pròpies les propostes i, per tant, el procés. 
 

 A part dels elements informatius situats a cada barri, l’equip de participació 
ciutadana juntament amb dinamitzadors/es de l’Ajuntament han donat informació 
a la ciutadania sobre els pressupostos participatius i els projectes que es posaven a 
votació. Durant la fase de votacions es va sortir als barris i a les entrades i sortides 
de les escoles a informar a la ciutadania. Això s’ha traduït en vots de persones que 
habitualment no participen.  
 

 La campanya de difusió feta des de l’Ajuntament també ha tingut molt pes i 
presència online amb banners que enllaçaven amb el web de votacions, amb les 
xarxes socials Facebook i Twitter, així com en mailings generals a totes les entitats i 
centres educatius de la zona, als llistats de persones que van participar en la fase 
d‘elaboració de propostes i la base de dades de ciutadania interessada en rebre 
informació sobre els processos participatius. 
 

 De les 677 persones que han participat, 30 són persones nouvingudes, el que 
representa un 4,40% del total. Aquestes dades són un reflex de la diversitat de la 
nostra ciutat. 
 

 Els projectes no guanyadors pot ser que s’acabin executant en propers pressupostos. 
Han sorgit de la necessitat que ha visualitzat la ciutadania i ja s’han concretat i 
quantificat tècnicament. Els projectes guanyadors, en formar part de pressupost 
ordinari, tenen garantida l’execució en un termini no superior a un any. 
 

 En resum, els pressupostos participatius són un exercici de coresponsabilitat perquè 
la ciutadania defineix unes necessitats o prioritats i uns mesos després, durant el 



 

28 

 

període de votacions, esdevé protagonista en la presa de decisions. Per tant, es 
decideix conjuntament com es vol que sigui la ciutat. 

 

4- RETORN DELS RESULTATS 

El dijous 8 d’octubre es va fer la presentació pública dels resultats de les votacions a través 
d’una roda de premsa6. Es va convocar a la premsa, a les associacions de veïns i veïnes, les 
Associacions de Familiars d’Alumnes. El regidor de Participació Ciutadana, Josep Ramon 
Soldevila va ser l’encarregat de presentar els resultats, les propostes guanyadores, i les dades 
més importants de la participació en aquesta edició.  

 

 

Un cop finalitzada la roda de premsa es va fer un enviament massiu anunciant els resultats a 
les bases de dades de persones interessades en processos participatius i també a les 
persones, entitats, associacions, centres educatius i altres, que van participar en alguna de 
les fases del procés. Es van publicar els resultats i quines van ser les propostes guanyadores 
a les xarxes socials aquell mateix dia i els següents, així com al web de l’Ajuntament, al de 
participació ciutadana i al web habilitat per fer els pressupostos participatius. 

Finalment es va editar una infografia per explicar quines havien estat les propostes 
guanyadores i les dades participació.  

                                                           

6 https://www.vic.cat/news/la-instalb7lacio-de-plaques-fotovoltaiques-a-l2019escola-guillem-de-mont-rodon-
i-la-llar-d2019infants-dels-caputxins-guanya-els-pressupostos-participatius 



 

29 

 
 



 

30 

 

Publicacions dels resultats als mitjans de comunicació: 

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/64377/vic-installara-plaques-fotovoltaiques-
al-guillem-mont-rodon-caputxins 

https://el9nou.cat/video/presenten-els-resultats-dels-pressupostos-participatius-a-la-zona-
dels-verds-de-vic/  

https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/decidits-els-projectes-dels-pressupostos-
participatius-de-vic/  

http://www.canaltaronja.cat/osona/ja-hi-ha-guanyadors-dels-pressupostos-participatius/ 

 


