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Unitat tramitadora: Unitat Administració Secretaria
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Codi document: ASC10I0JM

Assumpte: Moció presentada per ERC-SOMVIC per a la instal·lació de WC públics en els
aparcaments soterrats de la ciutat de Vic
La instal·lació de WC públics a la ciutat de Vic ha estat històricament una reivindicació de
molts col·lectius, en especial de famílies i gent gran, que han posat de manifest la
importància d’aquest tipus d’instal·lació en determinats punts de la ciutat. Tot i ser una
demanda recurrent que ja ha estat tractada en algunes ocasions, cert és que encara no s’hi
ha donat una resposta definitiva.
Arreu del nostre territori també tenim diferents experiències al respecte, algunes de
reeixides i altres de fallides, però que en qualsevol cas evidencien que es tracta d’un servei
demandat per la ciutadania, al qual cal fer-hi front des dels ajuntaments, tal i com ja s’ha fet
en algunes ciutats europees que disposen d’una nodrida xarxa de WC públics, com París,
Amsterdam o Brussel·les.
A Vic, són molts els arguments que justifiquen la necessitat que l’Ajuntament ofereixi aquest
servei públic per atendre les necessitats fisiològiques de la ciutadania, inclús fou una de les
propostes votades en els pressupostos participatius de l’any passat. Cal dir, també, que un
dels esculls importants en contra dels wc públics, deixant de banda el de la seva ubicació
més idònia, és l’elevat cost dels mòduls prefabricats i autonetejables i sobretot el seu
manteniment posterior i conservació òptima a la via pública. Aquest escull real, però, pot
esquivar-se si s’aprofita la infraestructura dels aparcaments soterrats que tenim a la ciutat
per ubicar-hi els WC públics, ja siguin de nova construcció o aprofitant la ja existent (en
funció de cada cas), sense necessitat d’instal·lar mòduls prefabricats a la via pública.
Tot i ser coneixedors de la creació d’un WC públic a l’oficina de turisme i de les converses
mantingudes amb alguns responsables dels aparcaments soterrats per permetre la utilització
esporàdica dels seus lavabos els dies de gran afluència de visitants o en determinades fires i
mercats, creiem sincerament que la ciutat de Vic continua tenint una mancança important
per atendre aquestes necessitats durant tot l’any.
I és en base a tot això que,
 Atès que Vic disposa actualment de 3 aparcaments soterrats -Plaça Major, Rambla
Passeig i Rambla Tarradellas- que són explotats mitjançant concessió administrativa i
són susceptibles de poder encabir en el seu interior uns wc públics.
 Atès que els tres aparcaments es troben ubicats en llocs estratègics de màxima
afluència de persones i un d’ells, a més, està situat a la zona sud de la ciutat.
 Atès que sembla que hi ha bona predisposició dels gestors dels aparcaments
esmentats a col·laborar amb l’Ajuntament per tal d’estudiar una solució definitiva a
aquesta problemàtica.
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Atès que la instal·lació de WC públics ja va ser una proposta finalista en els darrers
pressupostos participatius.
Atès que és l’opció més econòmica, sostenible i respectuosa amb l’entorn
patrimonial i arquitectònic de la ciutat, enfront de la instal·lació de mòduls
prefabricats a la via pública.
Atès que Vic és una ciutat a la mesura humana amb un fort atractiu comercial i
cultural, que atrau molts visitants al llarg de l’any que fan encara més imprescindible
prestar aquest tipus de servei.
Atès que l’Ajuntament rep anualment un cànon econòmic de les concessionàries dels
aparcaments soterrats de la Plaça Major, Rambla Passeig i Rambla Tarradellas, que
pot destinar-se en part a costejar aquest servei.

El Ple acorda:
PRIMER.- Impulsar i promoure la construcció i manteniment de wc públics als aparcaments
soterrats de la Plaça Major, Rambla Passeig i Rambla Tarradellas de Vic com a servei públic
d’interès general.
SEGON.- Negociar amb els responsables de les concessionàries actuals dels aparcaments
soterrats les condicions i contrapartides per costejar la construcció i manteniment de WC
públics en el seu interior, o d’adaptar els ja existents en funció de cada cas.
TERCER.- Senyalitzar a les entrades d’aquests aparcaments els horaris i condicions d’ús dels
WC públics, així com indicar-ne la seva ubicació a través del web municipal i els mapes
dispensats gratuïtament per l’oficina de turisme.
QUART.- Incorporar una clàusula en els futurs plecs de condicions dels nous aparcaments
soterrats que puguin construir-se, que exigeixi la prestació del servei de WC públic com a
obligació contractual.
CINQUÈ.- Comunicar l´acord als responsables dels aparcaments de la Plaça Major, Rambla
Passeig i Rambla Tarradellas, així com als dos casals de gent gran de la ciutat.
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