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1. Pressupostos participatius de la zona negra de la Vella 

 

INTRODUCCIÓ 

L’equip del departament de participació ciutadana es posa en marxa a partir del més de 

desembre de 2020 per treballar de cara a la sisena 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.  

Com en les anteriors edicions els diners que es posen a participació ciutadana parteixen del 

pressupost ordinari de 2021 de l’Ajuntament de Vic, tot i que amb el canvi de legislatura la 

partida de pressupostos participatius es va incrementar i va passar de 150.000€ a 200.000€. 

 

PROPOSTA I PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

A partir del desembre de 2020, el departament de participació treballa per calendaritzar el 

procés de pressupostos participatius, tenint en compte les diferents fases del procés i els 

diferents terminis. Es fa una previsió tenint en compte que estem en època de pandèmia de 

la COVID 19 i cal tenir-ho present a l’hora de planificar accions presencials. 

El projecte segueix les mateixes fases que en edicions anteriors:   

1- Fase informativa 

2- Fase de propostes 

3- Fase de votacions 

4- Retorn dels resultats 
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1- FASE INFORMATIVA  

 

S’inicia aquesta dues fases el febrer de 2021 amb la presentació dels pressupostos 

participatius de la zona de la Vella a través de premsa. 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. Es fa una primera reunió informativa amb les AV de zona: Remei, Sentfores-

la Guixa, Sucre, carrer Sant Pere i part del centre històric (Seminari Vell), per presentar la 

proposta, el calendari, les actuacions i recollir els primer ímputs.  

 

 

Els canals informatius són el web, les xarxes socials i els diferents materials gràfics instal·lats 

als diferents barris es van actualitzar al llarg de totes les fases: lones, cartells i tríptics. 

S’aposta per una campanya de comunicació directa i participativa, per crear una imatge que 

tingui en compte a la ciutadania i que aquesta s’hi pugui sentir identificada. Es treballa a 

partir del color de la zona negra de la Vella.  

 

També van fer punts informatius del procés el CCVIC de la Guixa, el CCVIC del Montseny i a 

l’Oficina Municipal del carrer de les Basses nº3.  

Els punts informatius mòbils es van fer a diferents indrets de la zona. A les sortides de les 

escoles, als parcs, als esdeveniments i a peu de carrer, el joves alumnes d’animació de la Casa 

d’Oficis van informar i recollir propostes. 

 

A través del VicEntitats i de correus electrònics també es va informar a la resta d’entitats de 

la zona negra. 

 

Notícia al web de l’Ajuntament de Vic: https://www.vic.cat/news/vic-engega-dilluns-els-

pressupostos-participatius-amb-200.000-euros-per-la-zona-de-la-vella  

 

Vídeo informatiu de la nova edició de pressupostos participatius: 

https://www.youtube.com/watch?v=tWjfu5FPxeU  
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Mostra del material gràfic: 

Tríptics 

       

 

Cartells 
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Lones 
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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 

Entre els mesos de febrer i març es poden fer propostes seguint els criteris marcats pel procés 

de pressupostos participatius. 

 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 
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 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 de la 

Vella (Novetat) 

 

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

a. Per Internet: omplint el formulari al portal DECIDIM1 

b. Presencialment al CCVIC de la Guixa i el CCVIC del Montseny 

També es recullen propostes a peu de carrer a través dels alumnes de la Casa d’Oficis 

 

Les entitats, serveis, escoles i persones vinculades a la zona i que no estan empadronades 

presenten les seves propostes de forma presencial o per correu electrònic. Aquestes 

propostes també es pengen al Decidim per visibilitzar totes les aportacions rebudes, sigui per 

una via o per una altra.  

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.  

S’habilita un espai web del propi procés per facilitar omplir el formulari de els propostes 

online i per informar sobre el procés de participació i concretament la fase de propostes. 

                                                           
1 http://decidim.vic.cat  
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També s’ofereix la possibilitat d’organitzar sessions específiques amb les diferents entitats i 

associacions per tal de recollir propostes. Tot i així, degut a la pandèmia de la COVID 19 no hi 

ha hagut la possibilitat de fer sessions presencials i cada entitats s’ha autoorganitzat per 

recollir les seves propostes i presentar-les conjuntament. 

Quan una entitat, persona o grup fa una proposta, sigui pel canal que sigui, se’ls convida a 

participar a la les taules de propostes, espai on es validen, s’agrupen, es milloren i concreten 

totes les propostes recollides i que compleixen tots els criteris marcat en el procés de 

pressupostos participatius. 

El dies 18 i 25 de març es fan les dues Taules de participació de forma telemàtica. En la 

primera taula hi participen 18 persones representants d’entitats o que havien fet propostes. 

En aquesta primera sessió s’expliquen totes les propostes recollides, les descartades que no 

compleixen els criteris i es genera el debat sobre les propostes que haurien d’acabar anant a 

votacions. A la segona taula de propostes hi participen unes 10 persones i es presenten ja les 

propostes més treballades i agrupades, segons les aportacions de la primera taula. Es genera 
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debat sobre algunes de les aportacions ja que hi ha disparitat d’opinions sobre criteris tècnics. 

Des de participació ens comprometen a tornar a parlar amb els tècnics responsables de cada 

projecte, de tornar a fer un nou llistat de propostes validades i enviar-lo per correu electrònic 

a totes les persones participants en la primera fase.   

De les 89 propostes presentades, 52 s’han rebutjat 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 37 propostes s'han agrupat per acabar concretant-se en 12, que seran les propostes 

que es posen a votació ciutadana.  

PROPOSTES RECOLLIDES 

TOTAL PROPOSTES 
PRESENTADES 

PROPOSTES 
DESCARTADES 

PROPOSTES 
ACCEPTADES 

PROJECTES QUE 
ANIRAN A 
VOTACIONS 

 
89 

 
52 

 
37 

 
12 
 

 

Propostes descartades 

SUPEREN EL PRESSUPOST  

 Ampliació de les aules de l'escola Andersen i laboratori STEAM. 
 Soterrament línies elèctriques del Castell d’en Planes 
 Pisos socials a l’antiga escola de la Guixa 
 Construir una piscina municipal descoberta a la Guixa 
  

 

D’ACCÉS RESTRINGIT PER SOCIS O ENTITATS  

 Canviar l’enllumenat del camp de futbol de Vic.  
 Canviar les banquetes del camp de futbol del Vic.  

 

PROPOSTES DE MANTENIMENT 

 Arreglar el carril bici que va als Habitatges Montseny. Fa molt temps que està en 
mal estat i l’utilitza molta gent. Està deteriorat i cal arreglar-lo.  

 Arreglar i reforçar les reixes del parc Occitània.  
 Arreglar les voreres del passeig de la Generalitat i millorar la neteja del carrer. 
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 Arreglar els carrers i les voreres dels Habitatges Montseny. 
 Cal arreglar les xarxes que fan de separació a la via del tren. 
 Manteniment i neteja a la zona del Riu.  
 Restauració de la placa de l’escultura situada en la c. Mossèn Josep Gudiol. 

 
 

NO SÓN VIABLES TÈCNICAMENT 

 Plaça Pompeu Fabra. La proposta seria aprofitar els forats que ja hi ha fets pels 
contenidors, omplir-los de terra i plantar-hi dos arbres Ginko Biloba. També posa-hi 
unes cadires a sota l'ombra dels arbres. 

 Reobrir la plaça MªÀngels Anglada i millorar-la com a parc infantil.  
 

 

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

 Augmentar el número de places de pàrquing gratuït. 
 Millorar el servei de bus urbà de Vic. Actualment hi ha poca freqüència i això fa que 

s'utilitzi poc. 
 Arreglar el parc de la Ronda Ausetans (davant de l’ETC). Aquest parc està situat a la 

zona vermella. 
 Posar bancs al parc dels Estudis. 
 Posar bancs entre el mercat municipal i la Farinera (és un espai privat) 
 Arreglar cruïlla de l’Av. Països Catalans amb el carrer Enric Prat de la Riba. Cal 

millorar la seguretat dels vianants (s’ha inclòs al Pla de Mobilitat) 
 Reduir el cranc vermell i millorar la qualitat de l'aigua perquè torni la fauna habitual 

anys enrere en els trams més urbans. 
 
 

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

 Aparcaments segurs de bicicleta 

 Millorar el parc de l'aranya (Horta de la Sínia). És un parc que necessita millores 
urgents. 

 Un rocòdrom a l'aire lliure que estigui integrat en algun parc/zona esportiva i que 
estigui pensat per tots els públics. 

 Fer alguna pista de bàsquet a l'aire lliure. 
 Reformar el parc de Can Forcada i fer la unió amb el carrer Verdaguer per tenir un 

pulmó verd al centre de la ciutat.  
 Adequació i renovació de la zona infantil i la vegetació perimetral del Parc de Can 

Forcada.  
 Impulsar tallers de defensa personal per dones.  
 Arreglar la pista de futbol dels Habitatges Montseny. 
 Ludoteca i espais de joc a la zona de la Vella.  
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 Construir un Pipican senzill a la zona del Nadal amb dispensadors de bosses 
biodegradables per recollir les caques de gos.  

 Fer una bona campanya educativa i de civisme actiu, sobretot a les zones verdes i 
l’anella verda.  

 Conscienciar a la gent perquè sigui més neta.  
 Campanya a través de jocs per conscienciar a la ciutadania sobre el canvi climàtic. Es 

podria fer a través de les escoles, instituts... 
 

 

CONDICIONEN ALTRES PRESSUPOSTOS 

 Biblioteca de les coses al barri del Remei 
 Parc/bosc d’aliments  
 Cuinem contra el malbaratament alimentari 
 Servei de lloguer de bicicletes  
 Fer una fira del còmic a Vic. Un esdeveniment sobre el mon del manga, el videojoc, 

la cultura japonesa i el col·leccionisme.  
 Espai no mixt per practicar exercici físic amb material i personal adient.   
 Espai juvenil on s'hi pugui anar a les tardes i poder-hi fer activitats. 

 

NO SÓN COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

 Instal·lar plaques fotovoltaiques d'autoconsum a l'Escola la Sínia. L’escola pertany a 
l’Institut Català de Finances. 

 Regular la mobilitat amb patinet elèctric.  
 Pavimentar el vial Vic-la Guixa per fer-lo segur i útil. Ara mateix és un camí de 

lleure. (són terrenys privats) 
 Il·luminar el vial Vic – la Guixa 
 Millorar els carrils bici i de vianants que hi ha al lateral de Vic a la Guixa. 
 Arreglar l'asfalt del camí vell de Malla – Sentfores. 
 Falten serveis essencials al barri. No hi ha botigues, ni serveis sanitaris.... (SUCRE, 

NADAL) 
 Fomentar el comerç de proximitat, obrint els molts locals buits, amb uns lloguers 

socials i assequibles, per tenir un barri on tothom si senti a gust. 
 Re-urbanització de la capa d'asfalt que actualment ocupa tota la superfície de 

davant de la Farinera i el VicJove (l’espai és privat). 
 

 

Propostes que aniran a votacions 

12 propostes fetes pels veïns i veïnes de la zona de la Vella. Aquestes propostes les ha fet, 
íntegrament, la ciutadania de la zona de la Vella que ha participat a la primera fase del 
procés. 
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1- Nova xarxa de carrils bicis a la zona universitària i fins a l’escola 
Andersen  

Vic ha fet una aposta decidida per la consolidació de la mobilitat sostenible a través de noves 
infraestructures viaries com els carrils bici de la Ronda Camprodon. Tot i així, la connexió en 
bicicleta entre la ronda de Francesc Camprodon, la plaça del Mil·lenari, el carrer Sagrada 
Família i l’avinguda Olímpia segueix tenint trams poc segurs i amb poca continuïtat.  

La intervenció preveu millorar els carrils bici d’aquestes calçades perquè no competeixin amb 
els vianants ni amb els cotxes per l'espai, sinó que permetin la mobilitat a peu i amb bicicleta 
en harmonia.  

La intervenció consisteix a: 

- Fer un nou carril bici per calçada que connecti dels diferents equipaments esportius i 
centres educatius.   

- Connexió del carril bici des de la plaça del Mil·lenari fins a l’escola Andersen. 
 

Pressupost total: 200.000€ 

 

 

2- Millores al parc Mas Osona 

El parc Mas Osona, situat a mig camí entre l’institut Jaume Callís i les pistes d’atletisme, és 
una zona verda on s’hi respira tranquil·litat i compta amb una gran extensió de prats d’herba 
amb ombres a l’estiu. En aquest emplaçament s’hi ha habilitat una àrea amb serveis per 
autocaravanes i furgonetes camper pels passavolants que volen conèixer la ciutat.  

Aquesta proposta, pretén millorar l’accés al parc i dotar-lo de millors infraestructures, sense 
alterar-ne el seu valor com a espai natural.  

La intervenció consisteix a:  

- Condicionar els camins que utilitzen les persones que hi accedeixen des de l’avinguda 
Olímpia i el Mas Osona.  

- Instal·lar un enllumenat sostenible al llarg del camí situat darrera l’institut Jaume 
Callís. 

- Millorar la zona amb bancs i un espai de jocs infantils integrat al paisatge.  

Pressupost total: 120.000€ 

 

 

3- Millores al passeig Pep Ventura i l’entorn de l’escola Vic Centre 
(Jaume Balmes)  
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El passeig Pep Ventura és un espai de lleure privilegiat situat a la vora del riu Mèder i l’escola 
Vic Centre; que connecta amb l’anella verda i el centre històric de la ciutat; i aviat, també 
serà una zona de descans situada al costat de la nova biblioteca de Vic.  

Actualment el parc compta amb un parc infantil poc pensat per les diferents edats i habilitat. 
Per això es proposen millores en les àrees de joc i l’accés al passeig, perquè es converteixi en 
un espai viu i d’interacció entre els veïns i veïnes dels diferents barris de Vic.  

És un passeig on les intervencions que es vulguin fer properes al riu han de comptar amb 
l’autorització de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) ja que és una zona inundable.  

La intervenció consisteix a:  

- Instal·lació de diferents estructures de joc i exercici infantil per a diferents edats.  

- Tarima per a actuacions musicals o activitats culturals a l’aire lliure.     

- Instal·lació d’una font al parc infantil.  

- Punt de Wifi gratuït 

- Connectar el parc Jaume Balmes i el passeig Pep Ventura amb la eliminació dels murs de 
l’entrada del passeig.  

Pressupost total: 200.000€ 

 

4- Convertir la plaça Fra Joan en un refugi climàtic 

La plaça Fra Joan és una plaça recollida i tranquil·la on els veïns i veïnes del Remei poden 
gaudir de les ombres generoses dels castanyers. Està situada a un nivell per sobre del carrer 
del Remei i actualment compta amb bancs, una font i gronxadors. Aquesta plaça s’ha 
identificat com un espai amb un gran potencial per funcionar com a refugi climàtic durant els 
episodis de calor extrema. 

La intervenció consisteix a:  

- Adequar l’espai com a refugi climàtic. 

- Suavitzar i fer accessible el parc des del carrer del Remei.  

- Posar-hi una pèrgola fotovoltaica.  

- Adequar l’àrea de jocs. 

- Punt de Wifi gratuït.  

Pressupost total: 200.000€ 

 

 

5- Intervencions al carrer de la Riera i el carrer Sant Pere 

Des del pont gòtic del Remei fins a la plaça Major de Vic existeix una de les artèries de la 
ciutat antiga de Vic que comunicava amb Barcelona. El carrer de Sant Pere compta amb un 
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patrimoni històric important: església dels Trinitaris, l’antic hospital de Santa Creu, la font 
pública ... Per la seva banda, el carrer de la Riera s’ha convertit en un pol d’atracció d’artesans 
i és el setè punt d’Interès Artesanal de Catalunya.  

Amb el propòsit de seguir millorant aquests carrers del centre històric, aquesta proposta 
preveu millores al carrer St. Pere i el carrer de la Riera.   

La intervenció consisteix a:  

- Actualitzar la xarxa d’enllumenat del carrer de la Riera i el carrer st. Pere amb tecnologia 
LED mantenint les picallimes actuals.    

- Retolació i dinamització del Punt d'Interès Artesanal de Catalunya.  

- Construir un fanal decoratiu inspirat en els fanals d’Antoni Gaudí i integrat a la nova fesomia 
de la plaça Gaudí.  

- Dinamització d’una acció comunitària que tingui en compte la perspectiva de gènere.  

Pressupost total: 200.000€ 

 

6- Reformes al Centre Cívic la Guixa, recuperació del patrimoni 
històric del poble de Sentfores-la Guixa i il·luminació de l’Skate 
Parc – “la Kantxa”-. 

Sentfores - la Guixa, com a municipi rural té una identitat pròpia que es vol conservar. La 
memòria històrica i el patrimoni oral de les persones més grans té un gran valor i està en 
perill de perdre’s. Per exemple, els motius que se’ls donava antigament a les cases del poble.  

El Centre Cívic de la Guixa s’ha consolidat com un equipament veïnal on s’hi desenvolupen 
activitats socioculturals i es dona suport a les persones i entitats del poble mitjançant la 
cultura, la participació i les relacions socials. I els més joves, compten amb les instal·lacions 
de l’ Skate Parc, “la Kantxa” que s’ha construït gràcies a l’energia i les hores invertides de 
manera altruista.  

Aquesta proposta incorpora millores en aquests equipaments veïnals i la retolació de les 
cases més antigues del poble amb el seu mot tradicional.  

La intervenció consisteix a:  

- Adequar l'espai adjacent del centre cívic com a punt de trobada per a persones grans.  

- Convertir l'antic espai de ciberateneu en una sala de reunions. 

- Adequar un espai de biblioteca a la planta superior. 

- Equipar el centre cívic amb mobiliari adequat. 

- Fer una retolació de les cases més antigues del poble amb el seu mot tradicional.  

- Il·luminar l’Skate Parc de la Guixa (“la Kantxa”).  

Pressupost total: 100.000€  
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7- Fer un circuit de Pumptrack al Castell d’en Planes 

El Pumptrack és un circuit que, a través de salts, peralts i elements construïts, permet fer 
voltes al circuit aprofitant la inèrcia del cos i sense pedalar o impulsar-se amb el peu. 

El circuit està pensat utilitzar-lo amb bicicleta, patinet o patins.  

La ubicació del circuit es preveu al Castells d’en Planes i tindrà una superfície d’entre 1.200 i 
1.300 m2 

La intervenció consisteix a:  

- Construir un circuit de Pumptrack a l’aire lliure. 

Pressupost total: 160.000€ 

 

 

8- Punts Wifi d’accés obert  

L'accés lliure a les xarxes WIFI per a dispositius de connexió a Internet ha esdevingut un 
element de primera necessitat i, el confinament, no ha fet més que evidenciar aquest fet. A 
la ciutat ja hi ha altres espais amb WIFI obert, però caldria ampliar-los i fer-los arribar a altres 
punts de la zona de la Vella. 

El wifi lliure estarà obert en horaris diürns concrets els 7 dies de la setmana. 

La intervenció consisteix a:  

- Instal·lar WIFI gratuït a: la plaça Fra Joan, el parc de l’Horta de la Sínia, el parc Occitània, el 
passeig Pep Ventura, el parc Can Forcada, parc del pla del Maset, entre d’altres zones de la 
Vella. 

Pressupost total: 50.000€ 

 

 

9- Millores a l’entorn de l’Escola de la Sínia 

L’escola de la Sínia està situada a l’extrem sud del barri del Remei. Les instal·lacions actuals 
es van obrir el setembre de 2007, ofereix les etapes educatives d’infantil i primària i, 
actualment, compta amb 466 alumnes. Les famílies fan el camí cap a l’escola 
majoritàriament a peu i, als seus voltants, les voreres no estan pavimentades; fet que quan 
plou, es formen bassals i els accessos resulten incòmodes. Pel costat de l’av. Països Catalans 
hi falten arbres que facin ombra i bancs per esperar a les entrades i sortides de l’escola.   

La intervenció consisteix a:  

- Consolidar les voreres i millorar l’accés a peu a l’escola de la Sínia. 

- Posar bancs als accessos de l’escola.   

- Plantar arbres a l’av Països Catalans.   
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Pressupost total: 200.000€ 

 

 

10- Iniciatives comunitàries, art urbà i xarxes veïnals 

La majoria d’associacions veïnals tenen identificats problemes similars, bàsicament vinculats 
amb el relleu generacional i amb la dificultat d’incorporar persones procedents d’altres 
cultures. Per això, les entitats veïnals han dissenyat un projecte compartit que serveixi per 
acostar infants i joves a noves iniciatives comunitàries que reforcin les xarxes veïnals, el 
comerç de proximitat i la convivència ciutadana.    

La intervenció consisteix a:  

- Desenvolupar activitats familiars pensades per diferents edats i on tothom hi pugui 
participar de manera gratuïta. 

- Programa estable de reforç escolar per tota la ciutat (començant pels equipament de la zona 
de la Vella). Que tots els infants hi puguin tenir accés. 

- Concurs d’Art Urbà per promocionar artistes de diferents disciplines.  

- Dinamització de les AV de tot Vic perquè s’hi pugui incorporar gent més jove i diversa.  

Pressupost total: 95.000€ 

 

 

11- Espai cobert per a activitats  

A la zona esportiva de Vic hi ha una afluència important de persones que practiquen diferents 
tipus d’activitats físiques, la majoria de vegades a l’aire lliure. En dies de molt sol o de pluja 
no hi ha cap espai cobert que pugui aixoplugar els esportistes.  

Aquesta zona tampoc hi ha lavabos i vestuaris oberts a la ciutadania que practica esport o 
gaudeix de l’espai verd. 

Aquesta proposta preveu: 

- La construcció d’un espai cobert a la zona esportiva amb il·luminació que pugui ser 
utilitzada per esportistes, pels usuaris de la zona d’autocaravanes o per fer-hi activitats 
culturals i lúdiques.  

Pressupost total: 150.000€ 
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12- Instal·lacions esportives a l’aire lliure al barri del Sucre. 

El barri del Sucre i més concretament als voltants de la residència de Nadal, és una zona nova 
de la ciutat que encara s’ha de consolidar. Entre els carrers de la Laura i de Miquel Llor, hi ha 
un parc nou situat entre els grans espais diàfans, pisos de nova construcció i parcel·les encara 
pendents d’urbanitzar. Aquest parc disposa d’alguns elements de joc i per practicar exercici 
físic, però es podria millorar i afegir-hi nous elements.  

Aquesta proposta preveu:  

 Canviar i posar nous element de gimnàstica per a persones grans i d’altres aparells de 
gimnàstica per adults.  

 Espai juvenil per fer activitats esportives. Amb barres i aparells de musculació i 
gimnàstica.  

 Pèrgola fotovoltaica a la zona de la residència del Nadal.  
 Punt lliure de wifi.  
Pressupost total: 100.000€ 
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3- FASE VOTACIONS 

 

FASE VOTACIÓ  
 

 Període de votació: del 20 de setembre al 12 d’octubre (ambdós inclosos) 

 Canals de votació:  presencial o per internet.  

 Es poden votar un màxim de 3 projectes i cal ordenar-los per prioritat (1 més 
important i 3 menys important) 
 

 Poden votar persones majors de 16 anys empadronades a la zona de la Vella 

 La dotació econòmica total és de 200.000€ 

 Pot votar la ciutadania empadronada als barris del Sucre, Remei, carrer Sant Pere, 

Seminari Vell i el poble de Sentfores- la Guixa. 

 
 

Durant els dies de les votacions també hi haurà unes exposicions fixes on s’informarà la ciutadania 

en què consisteixen les diferents propostes. Les exposicions estaran situades a: 

EXPOSICIONS FIXES 
 

 Rambla Tarradellas (Remei) 
 Plaça de Gerbert d’Orlhac (Seminari Vell i c/ Sant Pere) 
 Parc dels Estudis (Sucre) 
 Centre Cívic de la Guixa 

 
 

La ciutadania podrà votar als diferents punts informatius que hi haurà a la ciutat durant els dies de 

les votacions i també en aquests punts fixos: 

LLOCS DE VOTACIONS 
 

 Àrea d’Educació (c/ de les Bassas, 3) 
 Centre Cívic de la Guixa  
 Centre Cívic el Montseny (Av Montseny, 16) 

 
 
Les votacions en línia es podran fer al portal www.decidim.vic.cat durant el mateix període. 
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Al web de les votacions, http://lavella.vic.cat també s’hi podien llegir els 12 projectes.  

Han pogut participar en les votacions les persones empadronades als barris de la zona de la 
Vella majors de 16 anys, un total de 14.066 persones. Per votar calia seleccionar 3 projectes 
i ordenar-los per prioritat, d’1 a 3, ja que el vot ha sigut ponderat.  

 

 
Fotograma de la campanya a xarxes socials 
 

Anunci publicitari de la campanya de votacions: 

https://www.youtube.com/watch?v=WMh_mwwxGGk  
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A més a més de la campanya a xarxes socials (FB, TW, IG), també s’han utilitzat banners als principals 

mitjans de comunicació locals i cartells pels comerços i equipaments dels barris de la zona de la Vella.  
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FUNCIONAMENT DE LES VOTACIONS 

Els votants hauran de marcar 3 propostes amb els números 1, 2 i 3, d’acord a la seva prioritat (1 

més important i 3 menys important). No es poden votar més de 3 propostes. Si la persona és menor 

de 16 anys o no està empadronada a la zona de la Vella, el mateix portal de votacions li rebutjarà els 

vots. El mateix programa tampoc permet que es puguin marcar més de 3 propostes.  

El vot és confidencial, però no anònim, ja que per validar-lo cal la identificació (DNI, NIE..) i la data de 

naixement. 

Per poder votar cal ser major de 16 anys i estar empadronat a la zona de la Vella de Vic. Els barris 
que formen part de la zona són: Sentfores- la Guixa , Sucre, Remei, carrer Sant Pere i Seminari 
Vell. La llista de carrers inclosos en aquesta zona es pot consultar en aquest dossier i també a 
www.decidim.vic.cat. 

Tota la informació sobre els projectes i la possibilitat de votar des de qualsevol dispositiu es troba al 
web: www.lavella.vic.cat 

El resultat de les votacions es farà públic el 15 d’octubre. L’Ajuntament es compromet a assumir 

el resultat de la votació ciutadana. 

En cas de qualsevol incident o pregunta, es poden dirigir al Departament de Participació Ciutadana.  

Notícia de l’inici de la fase de votacions al web de l’Ajuntament de Vic: 
https://www.vic.cat/news/dilluns-comencen-les-votacions-per-decidir-on-es-destinen-els-200.000-
euros-dels-pressupostos-participatius    
Impacte mediàtic: https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/66785/vic-obre-votacions-pels-
pressupostos-participatius-zona-vella  
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RESULTATS QUANTITATIUS  

 

Al llarg del període de votacions han votat 596 persones, que representen un 4,23% 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), un 6,21% a la zona del Nen (2018) i un 4,36% de vots en la zona 
del Merma (2020).  

 

 

Resultats de participació Edició la Vella 2021 
 

         
Total 

      
Percentatge 
 

 
Número de persones de + de 16 anys empadronades 
a la zona de la Vella 
 

14.066 100% 

 
Total de votants  
 

596 4,23% 

 

Resultats de participació en edicions anteriors 

 Cens  Vots  % 

2016 1a Edició Merma  14540 601 4,13% 

2017 1a Edició Vella  12500 406 3,25% 

2018 1a Edició Nen  9370 582 6,21% 

2020 2a Edició Merma 15542 677 4,36% 
 

 

L’Ajuntament es compromet a assumir el resultat de la votació ciutadana. La partida 
disponible és de 200.000€.  
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TAULA DE RESULTATS SEGONS OPCIONS 

     

Projectes Votants 1a 
opció 

Votants 
2a opció 

Votants 
3a opció 

Total punts 
-vot 
ponderat 

Nova xarxa de carrils bici a la zona universitària i fins a 
l'escola Andersen 

57 43 39 296 

Millores al parc del Mas Osona 9 35 24 121 

Millores al passeig Pep Ventura i entorn de l'escola centre 104 78 82 550 

Convertir la plaça Fra Joan en un refugi climàtic 20 53 34 200 

Intervencions al carrer de la Riera i el carrer Sant Pere 134 42 29 515 

Reformes al Centre Cívic de la Guixa, recuperació del 
patrimoni històric del poble de Sentfores - la Guixa i 
il·luminació de l'Skate Parc "la Kantxa" 

111 22 21 398 

Fer un circuit de Pumptrack al Castell d'en Planes 48 51 46 292 

Punts wifi d'accés obert 11 40 42 155 

Millores a l'entorn de l'escola de la Sínia 28 41 55 221 

Iniciatives comunitàries, art urbà i xarxes veïnals 18 71 59 255 

Espai cobert per a activitats a la zona esportiva 7 19 27 86 

Instal·lacions esportives a l'aire lliure al barri del Sucre 35 47 47 256 

         
TOTAL       3345 
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PROJECTE GUANYADOR 2021 
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4- RETORN 

El divendres 15 d’octubre es va fer la presentació pública dels resultats de les votacions a 
través d’una roda de premsa. 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. 

 

 

Imatge de la roda de premsa 

Vídeo explicatiu per xarxes: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WmHX2CurI4M  

Notícia al web de l’Ajuntament de Vic: https://www.vic.cat/news/fer-millores-en-el-
passeig-pep-ventura-i-al-voltant-de-lescola-vic-centre-guanya-els-pressupostos-participatius-
de-la-vella  

Impacte mediàtic: https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/66961/vic-millorara-
passeig-pep-ventura-entorn-escola-vic-centre  
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ANNEX 1. Dossier informatiu de la fase de propostes 

 

 

 

 

 

DOSSIER INFORMATIU 

Pressupostos Participatius 2021  

ZONA DE LA VELLA  
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Informació general del procés participatiu  

 
 

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 

de la Vella i com prioritza aquestes necessitats. 

 

2021 SEGONA EDICIÓ DE LA VELLA 
 
Aquest any 2021 es portarà a terme la sisena 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 - 2020 zona del Merma (verda)  

 2017 - 2021 zona de la Vella (negra) 

 2018 – 2022 zona del Nen (vermella) 

 

Com en les anteriors edicions els diners que es posen a participació ciutadana parteixen del 

pressupost ordinari de 2021 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 de la Vella serà 

de 200.000€. 50.000€ més que la passada legislatura.  
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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 de la Vella. 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 negra de la Vella. 

Podran votar les propostes totes les persones majors de 16 anys empadronades a la zona. 

Aquesta zona inclou els barris de: 

Remei, Sentfores-La Guixa, Sucre-Nadal, Carrer Sant Pere i una part del centre històric 

(Seminari Vell).  

 

NOM DE LA VIA 
Si no s’especifica res, tota la via està inclosa dins la zona de la Vella.     
AVINGUDA DEL MERCAT   
AVINGUDA DEL MONTSENY   
AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS   
BELLREG   
CAL CANONGE   
CAMÍ DE PLANES BONES   
CAN AUSIÓ   
CAN BOULES   
CAN CAPDELL DE BAIX   
CAN CAPDELL DE DALT   
CAN CARBALLO   
CAN CASSOLA   
CAN CONILL   
CAN CREUET   
CAN FONTARNAU   
CAN GIRAPELLS   
CAN HOMS   
CAN MANCHON   
CAN MANÉ   
CAN MARTÍ   
CAN PERIC   
CAN PUIGDOMÈNECH   
CAN RELAT   
CAN RODÓ   
CAN SAGALÉS   
CAN SALGOT   
CAN SALOU   
CAN SOBREBOSC   
CAN TALAIA   
CAN TONEU   
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CARRER D'ALFONS IV EL MAGNÀNIM   
CARRER DE CENTELLES   
CARRER DE FORAT MICÓ   
CARRER DE GIBALTAR   
CARRER DE JACINT VERDAGUER – (Només números imparells)  
CARRER DE JOAN DE SERRALLONGA   
CARRER DE JOAN MIRÓ   
CARRER DE JOAN PAU II   
CARRER DE JOAN XXIII   
CARRER DE JOAQUIM SERRA   
CARRER DE L'ERMITA DE SANT SEBASTIÀ   
CARRER DE LA CIUTAT   
CARRER DE LA LAURA   
CARRER DE LA LLOTJA   
CARRER DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR   
CARRER DE LA MARINADA   
CARRER DE LA MIQUELETA RIERA   
CARRER DE LA RAMADA   
CARRER DE LA RIERA   
CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA   
CARRER DE LA TRAMUNTANA   
CARRER DE L'ERMITA DE SANT SIXT   
CARRER DE LES BASSES   
CARRER DE LES ESCOLES   
CARRER DE LES FLORS   
CARRER DE L'ESBART DE VIC   
CARRER DE L'ESCOLA   
CARRER DE L'HISTORIADOR RAMON D'ABADAL I DE VINYALS   
CARRER DE LLUÍS VILA I D'ABADAL   
CARRER DE MANUEL SERRA I MORET   
CARRER DE MIQUEL LLOR   
CARRER DE MIQUEL MARTÍ I POL   
CARRER DE MIRAMARGES   
CARRER DE MONTESQUIU   
CARRER DE MOSSÈN JOSEP GUDIOL   
CARRER DE PAU CASALS   
CARRER DE PAU CLARIS   
CARRER DE PAU PICASSO   
CARRER DE PAU VILA   
CARRER DE RAFAEL GAY DE MONTELLÀ   
CARRER DE RAIMON D'ABADAL   
CARRER DE RAMON DE TERRADES   
CARRER DE RAMON SOLER   
CARRER DE SALVADOR ALLENDE GOSSENS   
CARRER DE SALVADOR DALÍ   
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CARRER DE SANT ANTONI MARIA CLARET   
CARRER DE SANT BARTOMEU DEL GRAU   
CARRER DE SANT ISIDRE   
CARRER DE SANT JOAN BOSCO   
CARRER DE SANT JOSEP   
CARRER DE SANT JUST   
CARRER DE SANT MARTÍ   
CARRER DE SANT MIQUEL DELS SANTS   
CARRER DE SANT PERE   
CARRER DE SANT QUIRZE DE BESORA   
CARRER DE SANT SEBASTIÀ   
CARRER DE SANTA MARIA   
CARRER DE SENTFORES   
CARRER DE TONA   
CARRER DEL BISBE FONT ANDREU   
CARRER DEL BISBE MASNOU   
CARRER DEL BISBE MORGADES -  (Números de l'1 al 25 inclosos + número 27)  
CARRER DEL BISBE STRAUCH   
CARRER DEL CALL   
CARRER DEL CALL MOLTÓ   
CARRER DEL CALL NOU   
CARRER DEL CANONGE RAMIS   
CARRER DEL CASTELL D'EN PLANES   
CARRER DEL DOCTOR CANDI BAYÉS   
CARRER DEL DOCTOR JUNYENT   
CARRER DEL GES   
CARRER DEL MAS DE BIGAS   
CARRER DEL MAS D'OSONA   
CARRER DEL MESTRE FALLA   
CARRER DEL MOLÍ DEL CLARÀ   
CARRER DEL NADAL   
CARRER DEL PARE GALLISSÀ - (Números 2 i 4)  
CARRER DEL PARE RAMBLA   
CARRER DEL PIRINEU   
CARRER DEL PLA DEL MASET   
CARRER DEL PONT   
CARRER DEL PUIGMAL   
CARRER DEL REMEI   
CARRER DEL VIRREI AVILÉS   
CARRER DEL XALOC   
CARRER DELS CAÇADOR   
CARRER DELS VILABELLA   
CARRER DELS VOLUNTARIS OLÍMPICS   
CARRER D'EN PEROT ROCAGUINARDA   
CARRER D'ENRIC PRAT DE LA RIBA   
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CARRER D'ORISTÀ   
CARRER MAJOR   
CARRETERA DE GURB - (Número 1)   
CARRETERA DE LA GUIXA   
CARRETERA DE PRATS DE LLUÇANÈS   
CARRETERA DE VIC   
CASA NOVA DEL MASET   
CASA NOVA PUIGDASES   
CASA NOVA SERRA   
CASANOVA DE L' ORIOL   
CASANOVA DE L'OM   
CASANOVA DEL GALÍ   
CASANOVA DEL NADAL O CABANYA DEL NADAL   
CASETA DE FONTARNAU   
CASETA DE L'ARMENGOL   
CASTELL DEL PUJOLAR   
CODINACHS   
COMES VELLES   
DISSEMINATS   LA ROVIRA VELLA   
EIX ONZE DE SETEMBRE   
EL BLANC   
EL BLANQUEIG   
EL BOSCH   
EL BOTEI   
EL CASAL DE MUNTANYOLA   
EL CEL   
EL CLARÀ   
EL CLOS   
EL FRANCH   
EL GRAELL   
EL MASET DE CUMULADA   
EL MATACÀ   
EL MOLÍ DEL GALÍ   
EL PLANET   
EL PUJOLAR   
EL PUNTÍ   
EL PURGATORI   
EL ROSSINYOL   
EL SOLER BOTEI   
EL TIÓ   
EL VERDAGUER   
EL VERGÓS   
EL VINYALS   
EL VIVET   
ELS PINS DE LA RIERA   
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FONT DE LA TEULA   
FONTCOBERTA DE BAIX   
FONTCOBERTA DE DALT   
GATILLEPA   
GRANGES DEL PUJOLAR   
GRANJA JORDÀ   
GRANJA POU DEL GLAÇ   
GRANJES DE FONTARNAU   
HORTA DE LA TORRE   
LA CARRERA   
LA CASA NOVA D'EN ROIG   
LA CASA VELLA D'EN TONEU   
LA CASANOVA DEL PUJOLAR   
LA CASETA DEL PEÓ   
LA CASETA D'EN CLARÀ   
LA CODINA   
LA CODINA NOVA   
LA MIRANDA   
LA RIERA   
LA ROQUETA   
LA ROVIRA NOVA   
LA TAIEDA   
LA TALAIA DELS XIPRERS   
LA TOLOSA   
L'ARMENGOL   
LES CASETES DEL  BOTEI   
LES COMES NOVES   
L'HOSTALET   
L'OM   
MAS CAULARONS   
MAS CLIMENT   
MAS DE BIGAS   
MAS MATEU O GRANJA MATEU   
MAS VILA   
MASFERRER   
MOLÍ D'EN ROIG   
MOLÍ D'EN SOLER   
PARC DE JAUME BALMES   
PASSATGE D'ANTONI GRIERA   
PASSATGE DE FRANCESC DE PAULA VAN HALEN   
PASSATGE DE LA TORRE DE LES PINYES   
PASSATGE DEL GARBÍ   
PASSATGE DEL GREGAL   
PASSATGE DEL MESTRAL   
PASSATGE DEL PACTE DELS VIGATANS   
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PASSATGE DEL PLA DEL REMEI   
PASSATGE DELS ESTUDIS   
PASSATGE D'OLOST   
PASSEIG DE LA GENERALITAT – (Nombres parells del 2 al 72)  
PASSEIG D'EN PEP VENTURA   
PISOS JORDÀ   
PLAÇA DE FRA JOAN   
PLAÇA DE LA CATEDRAL   
PLAÇA DE LA CREU   
PLAÇA DE L'ESGLÉSIA   
PLAÇA DE L'ESTACIÓ – (Números 1,2,3,4)  
PLAÇA DE POMPEU FABRA   
PLAÇA DE SANT FELIP   
PLAÇA DEL BISBE OLIBA   
PLAÇA D'ENRIC GONZÁLEZ I TORNÉS   
PLAÇA MAJOR – (Números del 2 a l'11)  
PLANES BONES   
RAMBLA DE JOSEP TARRADELLAS   
RAMBLA DE L'HOSPITAL   
RAMBLA DE SANT DOMÈNEC   
ROURA   
SANT LLORENÇ   
SANT RAMON DE DALT   
SANT SEBASTIÀ   
SANT SIXT   
SERRAMESTRE   
SERRARRICA   
TORRA SERRA   
TORRE D'EN BRU   
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COM ES FARÀ EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ? 
 

El procés es portarà a terme en diferents fases: 

1- FASE INFORMATIVA I DE PROPOSTES 

Durant el febrer de 2021 amb la presentació dels pressupostos participatius de la zona de la 

Vella. 

 

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 CCVIC de la Guixa, el CCVIC del Montseny i a l’Oficina Municipal 

del carrer de les Basses nº3. 

 

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 

telemàtiques que es faran. 

 

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

negra. 

 

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. 

 

 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
Entre els mesos de febrer i març de 2020 es podran fer propostes vinculades a les necessitats 

de la zona de la Vella.  

 

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 
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 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 de la 

Vella 

 

Les propostes es poden fer: 

 

Per Internet: omplint el formulari al http://decidim.vic.cat 

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 al Centre 

Cívic de la Guixa, el Centre Cívic del Montseny i a l’Oficina Municipal del carrer de les Basses 

nº3. 

Totes les propostes presencials s’incorporaran a la plataforma decidim.vic.cat 

 

També es pot donar suport a les propostes que fan altres persones. Cada persona 

empadronada disposarà d’un suport. 

 

 

Es pot participar de forma presencial a: 

 

 CCVIC de la Guixa, CCVIC del Montseny i a l’Oficina Municipal del carrer de les Basses 

nº3. 

o Propostes presencials. Les entitat, serveis, escoles i persones vinculades a la 

zona i que no estan empadronades hauran de presentar les seves propostes 
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de forma presencials 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 el 18 i el 25 de març, de 

dos quarts de 7 de la tarda a 8 del vespre (en funció de les mesures dictades 

pel PROCICAT vigents en el moment de fer les taules de propostes, s’estima 

que s’haurà de fer les trobades de forma virtual) al CCVIC del Montseny i 

comptaran amb la participació de la màxima 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 (que 

compleixin els criteris ) 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.  

Totes les propostes que arribin per Internet a través del formulari o s’hagin fet als punts 

presencials, 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 o als punts presencials, se les 

convidarà a participar de la taula de participació per tal de poder defensar la seva proposta.  

 

2- FASE DE VALIDACIÓ I DISSENY TÈCNIC DELS PROJECTES  

 

Entre els mesos de abril i setembre 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.  
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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 en el 

pressupost 2021 i que no comprometin altres pressupostos. A partir d’aquí es defineix un pre-

projecte i es quantifica econòmicament. 

 

3- FASE DE VOTACIONS 

 

El mes de setembre 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 del mes de setembre i octubre 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 CCVIC de Sentfores- la Guixa, CCVIC del Montseny i a 

l’Oficina Municipal del carrer de les Basses nº3  

 

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 negra 

de la Vella. 

 

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 d’octubre 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 

 

CORREUS ELECTRÒNICS: 

 vicparticipa@vic.cat 

 fustecf@vic.cat 

 moramf@vic.cat 

TELÈFON: 938862100/609522934 

 


