Reunió de presentació dels pressupostos participatius de la zona vermella
del Nen 2022
Dijous dia 16 de desembre a les 19h al centre cívic de Santa Anna
Assisteixen: Angels Masoliver i Núria Puigdesens de l’AV de la Serra-de-senferm,
Jordi Vidal i Jordi Baucells del Banc del Temps, Eudald Ordeix de l’AV de Santa
Anna, Joan Pujols de l’AV de l’Horta Vermella i Sílvia Galan de l’AMPA del Sagrat
Cor.
Per part de l’Ajuntament de Vic; el regidor Josep-Ramon Soldevila i Fabiola
Mora
CONTINGUT DE LA REUNIÓ
Es presenta l’edició de pressupostos participatius de 2022. És fa un repàs de les
diferents fases del procés de participació, que s’iniciarà el 14 de febrer. Entre el
febre i març es recolliran propostes a través de la plataforma participa311vic.diba.cat, de correus electrònics, a punts informatius al carrer i als 3 centres
cívics de la zona i al local de l’AV de l’Horta Vermella. En aquesta primera fase
es faran també dues taules de propostes presencials on es presentaran totes les
propostes recollides i que compleixen els criteris, es validaran, agruparan,
milloraran i se’n podrà fer de noves. A la segona taula es proposarà un màxim
de 12 propostes per anar a votacions.
En aquesta fase de propostes també es poden fer reunions i sessions amb
diferents entitats, col·lectius o persones que ho demanin.
Entre l’abril i l’agost els equips tècnics redactaran les propostes per anar a
votacions i a partir de mitjans setembre s’obrirà la fase de votacions que
finalitzarà a principis d’octubre. El retorn es farà el 13 d’octubre i es donarà a
conèixer la proposta o les propostes guanyadores.
En aquesta edició es posa a participació 200.000 del pressupost ordinari de
2022.
Aquesta zona inclou els barris de la Calla, Horta Vermella, Santa Anna, Serrade-senferm, Estadi, barri d’Osona i una part del centre històric.
Poden participar els veïns i veïnes majors de 16 anys de la zona. En la fase de
proposta també hi poden participar els serveis, escoles, entitats amb seu al
barri. Podran votar les propostes totes les persones de més de 16 anys
empadronades a la zona.

Els punts informatius i de votacions seran als centres cívics, el local de l’AV de
l’Horta Vermella i punts informatius al carrer.
També es parla de que la campanya informativa que ja s’ha començat a
treballar amb el dissenyador. Buscarem persones de la zona per fotografiar-los,
seguint la línia de l’edició passada.
Quedem que es reuniran totes les entitats per decidir la línia de propostes que
volen fer i defensar conjuntament. Més endavant tornem a convocar una nova
reunió.
A continuació trobareu el document que vam entregar als assistents a la reunió
informativa.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE LA ZONA VERMELLA DEL NEN 2022
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
del Nen i com prioritza aquestes necessitats.

2022 SEGONA EDICIÓ DE LA VELLA

Aquest any 2022 es portarà a terme la setena edició dels pressupostos participatius. La
primera edició es va fer com a prova pilot a tota la ciutat, l’any 2015. 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 2022 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 Nen serà de
200.000€. 50.000€ més que la passada legislatura.

QUI HI POT PARTICIPAR?
Poden participar en aquesta edició de pressupostos participatius Tots els veïns i veïnes majors
de 16 anys de la zona Vermella del Nen. 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 Vermella del
Nen.
Podran votar les propostes totes les persones majors de 16 anys empadronades a la zona.
Aquesta zona inclou els barris de:
La Calla, Horta Vermella, Santa Anna, barri Osona, Serra-de-senferm, Estadi i una part del
centre històric

.

COM ES FARÀ EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ?
El procés es portarà a terme en diferents fases:
1. FASE INFORMATIVA I DE PROPOSTES
Inici el 14 de febrer de 2022 amb la presentació dels pressupostos participatius de la zona
del Nen. Els canals informatius són:


Web municipal i dels pressupostos participatius: www.vic.cat i participa311vic.diba.cat



Pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Vic i de Vic Participa.



Compte de Twitter de l’Ajuntament i Vic Participa: @aj_vic i @vic_participa.



Enviament de correus electrònics a la ciutadania que s’ha registrat per rebre
informació. Les persones que tinguin interès en participar poden facilitar la seva
adreça electrònica o direcció de contacte a vicparticipa@vic.cat i seran avisades per
participar a les taules de propostes o en les sessions temàtiques.



Punts d’informació als 3 centres cívics de la zona: CCVic Plaça d’Osona, CCVic Santa
Anna i CCVIc Serra-de-senferm i al local de l’AV de l’Horta Vermella.



Butlletí VicEntitats i enviament de correus electrònics a les entitats del Nen.

S’instal·laran lones informatives als diferents barris així com fotocalls (fotoreclams),
unes figures del Nen amb un panell on s’anirà intercanviant la informació al llarg de totes
les fases.

Els fotocalls i altres materials d’informació (lones....) estaran situats a:


Barri d’Osona: Plaça d’Osona



La Calla: Terrat d’en Cols



L’Estadi: Parc Esteve Orriols o a la plaça Moragas



Horta Vermella: a la pista esportiva de l’Horta Vermella i a l’Atlàntida



Santa Anna: Parc de Santa Anna



Serra-de-senferm: Parc Miquel Coll i Alentorn

O ALTRES LLOCS A DEDICIR CONJUNTAMENT
Les entitats veïnals i la resta d’entitats són els referents dels barris. Conjuntament validen les
fases del procés, fan propostes, fan difusió i validen també les propostes que finalment aniran
a votacions.

2. FASE DE PROPOSTES
Entre el 14 de febrer i el 27 de març de 2022 es podran fer propostes vinculades a les
necessitats de la zona dels vermells, per Internet o presencialment.
Cal tenir en compte que les propostes han de complir els següents criteris:



Que no tinguin un cost superior a 200.000 euros.



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 projectes a desenvolupar.



En cas de que es tracti d’una proposta de ciutat, la seu haurà de ser a la zona Vermella
del Nen.

Les propostes es poden fer:


Per Internet a participa311-vic.diba.cat, entre el 14 de febrer i el 27 de
març: 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 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.



De forma presencial a les sessions i trobades de debat i propostes amb
diferents entitats, centres educatius, casals de gent gran...

Totes les propostes que es fan en aquestes sessions temàtiques i les que arribin per internet
es validen, s’accepten, es milloren o es rebutgen a les taules de propostes.
Aquestes sessions es durant el mes de març i es concreta hora, data i lloc.
També es pot planificar alguna sessió extra si hi ha alguna entitat, col·lectiu o un grup de
veïns i veïnes que tingui interès en fer propostes conjuntes.



Dues taules de debat i propostes
 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.

Aquestes dues taules de propostes es planificaran per fer-les a finals de març i més endavant
es concretarà el lloc.
En la primera de les taules es portaran totes les propostes que s’ha rebut per Internet i les
que han sortit a les taules temàtiques. Aquestes propostes es debatran, modificaran,
milloraran o es validaran i també es faran noves propostes. A la segona taula es concretaran
les propostes per tal que puguin passar als serveis tècnics per pressupostar-les i concretar-les.

Entre els mesos d’abril a agost es concretaran i valoraran econòmicament els projectes per
part del personal tècnic municipal dels diversos departaments implicats. En totes les
propostes cal comprovar si compleixen tots els criteris. A partir d’aquí es defineix un preprojecte i es quantifica econòmicament.
Al final d’aquesta fase es convoca a totes les associacions de veïns i entitats de la zona, que
finalment faran la validació de totes les propostes, que compleixin tots els criteris i, que es
posaran a votació.

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 de tot el mes de setembre i principis d’octubre a
diferents espais públics de la zona 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. En aquest cas,
l’Ajuntament s’ocupa de redactar i quantificar el projecte proposat pel veïnat sense
incorporar-hi cap element propi.
L’exposició de projectes també estarà a Internet on tothom que vulgui els podrà consultar
abans de votar.
El vot és ponderat. Això vol dir que cadascú pot votar tres propostes prioritzant la que li
agrada més amb 1, 2 o 3 vots.
Al llarg de tres setmanes, del 19 de setembre al 9 d’octubre, es podran votar les propostes.
Les votacions es poden fer:


Per Internet



Presencialment al CCVic Plaça d’Osona, CCVic Santa Anna i CCVIc Serra-desenferm, local de l’AV de l’Horta Vermella.

Les votacions presencials als centres cívics comptaran amb el suport dels dinamitzadors dels
centres, que ajudaran a la ciutadania a entrar les dades de la persona i les opcions que ha
escollit. Així, es podrà entrar a la pàgina de votacions amb el DNI o NIF i només podran votar
les persones empadronades a la zona vermella del Nen.
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.
Tot i així, 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 donar les dades del DNI. De totes
maneres sí que el vot és confidencial i per tant, només hi tenen accés el personal tècnic de
l’àrea de participació.
4. RETORN I AVALUACIÓ
A partir del 13 d’octubre i un cop comptabilitzats i validats tots els vots, es farà públic la
proposta o propostes guanyadores, és a dir, aquelles que han obtingut més puntuació per
part de la ciutadania.

Per més informació: vicparticipa@vic.cat, moramf@vic.cat, fustecf@vic.cat
Telèfon: 938862100 / 609522934

