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INTRODUCCIÓ

Ha arribat el moment del Vic de les persones i per a les persones. Ha arribat el moment de la valentia del
canvi. L’equip d’ERC Vic ens presentem amb un model que planteja el Vic dels propers 12 anys i situa la

ciutat al bell mig del segle XXI.

Amb aquest objectiu, aplicarem i impulsarem polítiques valentes, modernes i socialment responsables
que posaran la ciutadania sempre al centre. 

A continuació hi trobareu totes les propostes que configuren aquest projecte de ciutat. 
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TRANSPARÈNCIA I  BON GOVERN

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Els pilars per a una la gestió republicana de l’ajuntament són l’ètica, la transparència i  la participació
ciutadana per assolir el bé comú com a únic i veritable objectiu.  La lluita contra la corrupció local i els
incentius perversos, el retiment continuat de comptes i d’informació i la participació ciutadana en les
decisions i el control són les eines de gestió per posar al servei públic la governança de la ciutat. Calen
governs oberts, ètics i transparents i democràcia participativa.  

COM HO FAREM?

 Assolint l’eficiència evitant duplicitats i facilitar el seguiment dels serveis oferts als ciutadans.

 Augmentant els criteris ètics i de transparència en la contractació pública.

 Assegurant que les despeses tinguin per objectiu el bé comú.

 Permetent i promovent la representació del conjunt del municipi.

 Garantint la universalitat de les actuacions.

 Retornant a la ciutadania els superàvits en forma de millores en els serveis públics.

 Estimulant el compromís social en les decisions dels afer municipals.

 Potenciant els interessos generals per sobre dels particulars o grupals.

 Denunciant i perseguint qualsevol acció corrupta fora de l’ètica o la legalitat.

 Permetent que la gent exerceixi el control i el seguiment de les polítiques públiques.

QUÈ FAREM?

 Obrirem els plens a la participació ciutadana, permetent la presentació i defensa de mocions.

 Millorarem l’accés a tota la informació perquè els ciutadans puguin participar més efectivament
en la presa de decisions.

 Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern de manera accessible i
comprensible.

 Farem sempre concursos  públics  i  meritocràtics  per  a  cobrir  qualsevol  plaça,  i  mostrarem el
resultat i els barems i criteris utilitzats públicament.
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 Establirem un nou model de gestió transversal i cooperatiu que trenqui les estructures piramidals
i els compartiments estancs de l’administració.

 Estimularem la col·laboració comunitària en relació a la gestió d’equipaments i serveis municipals.

 Actualitzarem  l’ordenança  municipal  de  bon  govern,  civisme,  bons  costums  i  convivència
ciutadana, adaptant-la a les necessitats reals dels ciutadans.

 Donarem la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament.

 Crearem el Reglament Orgànic Municipal.

 Farem auditories de processos dins l’ajuntament per a fer-ne més eficient la gestió.

 Inclourem  mecanismes  de  seguiment  per  assegurar  el  compliment  dels  compromisos  i  les
mocions i protocols sancionadors en cas de manca d’ètica.

 Crearem  el  Consell  de  Barris  amb  competències  efectives  i  capacitats  d’incidència  en  les
polítiques locals i amb pressupostos de lliure disposició. 

 Potenciarem pressupostos participatius reals i universals.

 Promourem les consultes telemàtiques vinculants a la ciutadania.

 Establirem el pacte d’integritat institucional de tots els càrrecs electes i personal eventual.

 Crearem canals de comunicació corporativa i institucional desvinculats de la comunicació política
dels grups municipals.

 Farem  auditories  periòdiques  que  mostrin  que  no  s’utilitza  fons  públics  per  a  publicitar,
promocionar o efectuar actes o projectes relacionats amb partits polítics que no siguin de servei
públic.

 Farem especial èmfasi en la transparència en tota aquella informació relativa a càrrecs electes i
òrgans de govern, organització interna i personal municipal, planificació i actuació i informació
econòmica i financera.

 Propugnarem  la  retició  de  comptes  i  presentarem  tres  mesos  després  de  la  finalització  de
l’exercici pressupostari un informe amb els programes i projectes desenvolupats i el seu cost, la
valoració de les inversions realitzades i les desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció
utilitzats.
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FISCALITAT

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè els impostos i taxes municipals han de respectar el principi de progressivitat per tal de reduir les
desigualtats  i  garantir  les  oportunitats  d’igualtats.  Perquè  l’autonomia  municipal  no  ha  de  veure’s
limitada.  Perquè  volem  dissenyar  solucions  imaginatives  per  instrumentar  polítiques  destinades  a
compensar el caràcter regressiu de figures com l’IBI. Perquè volem que les taxes i preus públics permetin
corregir, en part, les disfuncions existents en àmbits tan rellevants com el sistema financer, incidint en els
beneficis que obtenen els grans oligopolis i les entitats financeres i destinant els ingressos a polítiques
específiques  per  combatre  la  pobresa  energètica  o  l’emergència  habitacional.  Perquè  volem  en  les
diferents figures tributàries amb l’objectiu de fomentar i facilitar la transició cap a un model d’energia
sostenible i respectuós amb el medi ambient.  d’energies sostenibles i afavorir aquesta transició.

COM HO FAREM?

 Dissenyant i aplicant un model integral de fiscalitat progressiva que inclogui impostos, taxes i
preus públics amb l’objectiu de corregir les desigualtats i garantir l’accés de tots els ciutadans als
serveis públics.

 Introduint  elements  de  responsabilitat  ambiental  en  les  diferents  ordenances  fiscals  amb
l’objectiu d’afavorir la transició cap a un model energètic basat en energies renovables.

 Dissenyant polítiques d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica amb l’objectiu de compensar el
caràcter regressiu d’aquelles figures tributàries que no disposen de marge normatiu.

QUÈ FAREM?

 Potenciarem el model de tarifació social a les escoles bressol.

 Proposarem l’adopció de la tarifació social a totes les AMPES de la ciutat.

 Aplicarem el model de fiscalitat progressiva a impostos com ara l’IBI.

 Bonificarem fins a un 50% de l’IBI o de l’IAE en instal·lacions amb sistemes d’aprofitament tèrmic,
elèctric i d’aïllament exterior de l’edificació. 

 Bonificarem el 95% l’ICIO d'obres menors necessàries per a realitzar la implantació d’instal·lació
solar a habitatges i activitats. 

 Aplicarem incentius fiscals a autònoms, comerços i empreses de nova creació per revitalitzar el
teixit econòmic de proximitat. 
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 Bonificarem fins a un 50% de l’IBI a particulars que s’acullin al programa de foment del lloguer
d’habitatges i locals comercials. 
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URBANISME

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè Vic ha de ser una ciutat amb les persones com a protagonistes. Cal aprofitar tot el seu patrimoni
arquitectònic, potenciar-lo i donar resposta a les necessitats d’avui. L’urbanisme ha d’ajudar a relligar els
barris, equipar-los i eliminar fronteres del passat.

COM HO FAREM?

 Iniciant el projecte de reforma i transformació de les adoberies.

 Reformant el  mercat municipal  per tal  que esdevingui  un referent a Catalunya de mercat de
proximitat i de Km0. El mercat municipal ha de ser una marca de la ciutat.

 Potenciant el patrimoni arquitectònic de la ciutat que es troba en desús i en mal estat impulsant
nous centres cívics, locals socials, equipaments i centres de promoció a través de la transformació
d’antigues esglésies, convents i fàbriques tancades.

 Treballant per flexibilitzar i agilitzar els tràmits burocràtics i els terminis per a la rehabilitació
d’edificis al barri vell.

 Incentivant fiscalment la rehabilitació dels edificis de la ciutat antiga.

 Redefinint la relació del polígon industrial del Sot del Pradals amb la resta de la ciutat. Per tal que
el seu accés peatonal sigui segur i primera opció per als vigatans.

 Convertint el parc del Puig dels Jueus en el gran pulmó de la ciutat. I adequant els seus accessos
per tal que la ciutadania en pugui fer un ús lúdic, social i mediambiental.

 Potenciant i ordenant les estacions d’autobus i de tren per tal que aquests equipaments siguin
potenciadors del seu entorn i dels seus barris.

 Promovent una ciutat més cívica i amigable amb els animals de companyia.

 Fent que cada actuació urbanística de la ciutat tingui com a primer objectiu la millora de l’entorn
urbà vers les persones.

 Reduïnt a la meitat el trànsit rodat a la Ronda Camprodon. 

 Adequant espais a les pistes i parcs de la ciutat perquè puguin ser utilitzats independent del
clima i de l’hora del dia.

 Transformant el carrer Major de La Guixa per tal que sigui el carrer principal de la Vila i no la
carretera de Santa Eulàlia.
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QUÈ FAREM?

 Rehabilitarem les adoberies.

 Farem nou el mercat municipal.

 Farem un pla d’usos amb els grans propietaris d’edificis històrics i en desús de la ciutat per tal de
prioritzar futures actuacions.

 Reformarem la Ronda Camprodon i la carretera de Manlleu.

 Promourem la reforma de l’entorn del Seminari.

 Desenvoluparem el pla especial del Puig dels Jueus.

 Definirem nous aparcaments gratuïts per a les estacions d’autobus i tren. I promourem el seu ús a
nivell comarcal. 

 Farem un pla especial per a les estacions, per tal de potenciar-ne l’activitat, el comerç de l’entorn i
l’accessibilitat.

 Promourem dos grans parcs on les persones i animals de companyia podran moure’s lliurement.

 Remodelarem i ampliarem els parcs infantils fent-los més segurs, còmodes i atractius.

 Promourem la obertura del carrer alternatiu al carrer Major de La Guixa. I farem que aquest sigui
un carrer d’un sol sentit. De tal manera que serà més segur i pensat per a les persones.
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HABITATGE

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè totes les persones tenen dret a l’habitatge, volem retenir el talent i que les persones joves no
hagin de marxar de la ciutat; volem que la ciutat tingui un parc d’habitatge social per tal de cobrir les
necessitats de la ciutadania.

COM HO FAREM?

 Donant sortida a l’habitatge buit que hi ha a la ciutat.

 Apostant per l’habitatge de lloguer social.

 Aplicant ajudes al lloguer: a llogaters i arrendadors.

 Treballant colze a colze amb les entitats socials de la ciutat.

QUÈ FAREM?

 Facilitarem l’empadronament i l’accés als subministraments bàsics en els casos d’ocupació social,
mentre  no  se  soluciona  la  situació  habitacional  per  a  aquelles  famílies  en  situació  de
vulnerabilitat.

 Tindrem  en  compte  el  paper  de  les  entitats  socials  en  els  protocols  de  comunicació  entre
l’organisme jurídic competent i els municipis. 

 Reconeixerem el paper de les entitats del Tercer Sector Social com a actors de servei públic en
les  diverses  temàtiques  vinculades  a  polítiques  socials  i  molt  especialment  en  la  gestió  dels
habitatges socials. 

 Augmentarem les reserves mínimes d’habitatge social previstes en la legislació, seguint l’exemple
del  30%  aplicat  a  la  ciutat  de  Barcelona,  per  atendre  les  necessitats  d’habitatge  protegit  i
mantenir la cohesió social.

 Promourem l’habitatge  assistit  i  l’habitatge  d’inclusió  per  a  gent  gran,  víctimes de  violència,
persones sense llar, amb discapacitat i altres col·lectius amb necessitats especials. 

 Fomentarem la condonació i ajut per fer front als deutes que les persones poden tenir, sobretot
en el pagament del lloguer i els subministraments.

 Vetllarem  pel  compliment  i  iniciarem  processos  de  sanció  en  els  casos  de  talls  de
subministraments  a  famílies  vulnerables,  d’acord  amb  el  que  estableix  la  Llei  24/2015,
especialment aquelles amb infants o persones dependents a càrrec.
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 Promourem  programes  de  generació  d’ocupació  en  la  rehabilitació  i  la  millora  de  l’eficiència
energètica d’edificis d’ús residencial i d’habitatges. 

 Facilitarem  l’accés  a  l’ajut  per  a  la  rehabilitació  de  l’habitatge  a  famílies  en  situació  de
vulnerabilitat i ho farem compatible amb altres prestacions com, per exemple, la Renda Garantida
de Ciutadania. 

 Promourem ajuts de rehabilitació d’habitatges per a entitats socials. 

 Seguirem  avançant  en  la  millora  de  l’accessibilitat  del  parc  d’habitatges  i  en  l’estratègia  de
regeneració a  través  de subvencions que permetin  la  instal·lació d’ascensors  i  l’eliminació de
barreres  arquitectòniques  i  de  comunicació,  apostant  per  una  política  de  rehabilitació  amb
enfocament i prioritat de criteris socials.

 Aprofitarem les eines jurídiques que els ajuntaments tenim a l’abast per mobilitzar habitatge buit
com són les Lleis 24/2015 i la Llei 4/2016 aprovades al Parlament de Catalunya, així com el decret
llei  1/2015.  La  mobilització  de  l’habitatge  buit  davant  l’ampliació  desmesurada  del  parc
d’habitatges és l’eina clau per al futur.

 Garantirem el compliment del mandat de solidaritat urbana (15% del total del parc d’habitatge
destinat  a  polítiques  socials  en  vint  anys),  mitjançant  les  reserves  adequades  de  sòl  en  el
planejament destinades a habitatge protegit.

 Consolidarem una política de sòl basada en la no venda i en l’actuació proactiva de l’Ajuntament
respecte a actuacions urbanístiques paralitzades que siguin estratègiques; per exemple, pagant
quotes  d’urbanització  de  les  empreses  promotores  a  canvi  del  sòl  edificable  (Pla  Empenta
Barcelona).

 Ampliarem  el  parc  de  lloguer  assequible  buscant  mecanismes  tant  per  garantir  la  nova
construcció com per mobilitzar habitatges desocupats. (Convenis SAREB de cessió d’habitatges
desocupats  per  al  lloguer  social.  Protocols  per  sancionar  els  habitatges  buits  de  manera
injustificada.  Programa  de  mediació  pel  lloguer  social  mitjançant  un  conveni  de  cessió  amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya).

 Potenciarem els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim de resposta en cas
que es produeixin.  

 Ampliarem els serveis i els tipus de resposta a la manca d’allotjaments.

 Impulsarem  la  rehabilitació  per  garantir  el  compliment  de  les  obligacions  envers  l’ús  de
l’habitatge, tant pel que fa a edificis en mal estat com per afrontar el problema d’habitatges buits
allà on sigui necessari,  i també per raons d’eficiència energètica. Posarem en valor tot el parc
construït minimitzant els nous desenvolupaments.

 Elaborarem protocols municipals i comarcals d’inspecció i detecció d’habitatges buits, així com el
protocol sancionador corresponent amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit. Protocols lligats
al Pla d’Habitatge Comarcal.

 Vincularem  les  polítiques  d’habitatge  amb  l’ordenació  de  l’espai  públic  i  la  prevenció  de  la
pobresa  energètica  amb  accions  com  els  plans  d’ocupació  per  millorar  aspectes  energètics
d’habitatges socials.
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 Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives que tendeixen a frenar l’especulació, limiten el
lucre i promouen l’habitatge social, l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o la masoveria urbana.
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MOBILITAT

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè la mobilitat  a la ciutat  té conseqüències en l’economia,  el  mediambient,  la  salut  i  la  garantia
d’igualtat d’oportunitats. Perquè volem una ciutat sana i sense estrés, sense sorolls, amb aire de qualitat,
accessible per a tothom i que promogui l’equilibri social i geogràfic. 

COM HO FAREM? 

 Reduint el trànsit rodat de vehicles motor al centre de la ciutat i pacificant-lo fora del centre.

 Potenciant els desplaçaments a peu i en bicicleta i la mobilitat elèctrica. 

 Promovent el transport públic interurbà i intraurbà.

 Promovent el transport compartit i el transport d’empresa.

 Emplaçant les zones comercials en trama urbana.

QUÈ FAREM?

 Completarem l'anella de circulació al sud de la ciutat, establint el temps òptim per circumval·lar la
ciutat.

 Establirem la velocitat màxima a 30 km/h dins de l’anella de circulació, i de 50 km/h a l’anella.

 Reduirem el nombre de carrils a la Ronda Camprodon. 

 Replantejarem la gestió del trànsit a la Plaça Mil·lenari i els accessos de vehicles i de vianants al
polígon del Sot dels Pradals, així com l’accés des de la carretera de Manlleu, per reduir-hi els
desplaçaments en vehicle a motor. 

 Replantejarem l'anella de circulació interior  del  centre de  Vic com un element d'expulsió del
trànsit per a reduir-ne el trànsit d’agitació.

 Senyalitzarem amb panells electrònics les places lliures dels aparcaments des de les mateixes
vies de circulació per evitar el trànsit d’agitació innecessari.  

 Dissenyarem i adequarem aparcaments dissuasius a les entrades de la ciutat, prou a prop del
centre perquè la gent hi pugui arribar caminant, amb accessos amables i còmodes. 
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 Optimitzarem i ampliarem l’aparcament al voltant de les estacions d'autobusos i trens per tal de
dedicar-lo als usuaris d’aquests transports.  

 Crearem una xarxa de carrils bici segregats del trànsit rodat a motor i de les voreres de vianants.
Prioritzarem la connexió de centres escolars i  les instal·lacions esportives mitjançant trajectes
segurs per a vianants i bicicletes.

 Ampliarem els  aparcaments per  a  bicicletes  a  tota la  ciutat  i  en especial  a  prop de  centres
escolars i instal·lacions esportives, culturals o comercials. 

 Incentivarem fiscalment l’ús de vehicles elèctrics no contaminants.

 Aprovarem un Pla d’Accessibilitat i el posarem en pràctica aconseguint voreres amples i sense
obstacles a tota la ciutat. 

 Generarem espais amables, còmodes i ben il·luminats per als desplaçaments a peu, ajudant a la
dinamització comercial i a la seguretat de les persones.

 Ampliarem les illes de vianants per afavorir la pacificació i  la dinamització comercials,  amb el
consens de les associacions de veïns i de comerciants. 

 Crearem plans  de  desplaçament  d’empresa  i  gestors  de  mobilitat  als  polígons,  amb millores
fiscals per a les empreses que hi participin.  

 Recuperarem i potenciarem els camins escolars. 

 Promourem l’ús del vehicle compartit de cooperatives com SomMobilitat.

 Subvencionarem el taxi-sharing interurbà a hores vall.

 Incentivarem l’ús d’aplicacions mòbils que permetin obtenir dades de mobilitat per a la correcta
gestió del trànsit.

 Instal·larem un sistema de sensors de trànsit que permeti obtenir dades a temps real per a poder
gestionar el trànsit d’una manera dinàmica i quantificar el flux per tal de dissenyar millors models
de circulació per a la ciutat.  

 Promourem els serveis de mobilitat que integrin aparcaments,  viatges amb transport públic  i
serveis comercials amb descomptes via una aplicació mòbil urbana.

 Crearem una nova plaça de tècnic/ca de mobilitat.

 Liderarem la demanda del territori d’Osona, Ripollès i La Garrotxa d’una línia de Rodalies
(R3)  desdoblada,  amb estacions  accessibles,  adaptades  i  integrades  en les  trames urbanes  i
centrarem tots els esforços en aconseguir-ho.
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MEDI AMBIENT

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Vic  necessita  modernitzar  la  seva  gestió  ambiental  si  vol  arribar  a  ser  una  ciutat  verda  i  realment
sostenible. Més enllà de fer polítiques ambientals, cal que les totes les polítiques tinguin un component
ambiental; només així es podrà fer front a alguns dels principals reptes de futur de la societat. Vic ha de
formar part de respostes locals que promoguin canvis globals. 

COM HO FAREM?

 Cal  fer  evolucionar  el  sistema de gestió  dels  residus  generats  a  la  ciutat,  per  tal  d’iniciar  la

transició cap a un model que en redueixi la producció i que n’optimitzi la reutilització.

 Hem d’acompanyar l’entorn rural de la ciutat, fomentant que sigui sostenible econòmicament i

treballant al mateix temps per convertir-lo en el principal aliat per a conservar un entorn de

qualitat.

 Vic  té  una  situació  permanent  de  baixa qualitat  de  l’aire  molt  preocupant.  Cal  que la  ciutat

prengui  la  iniciativa,  a  nivell  nacional,  per  a  resoldre  el  greu  problema  de  contaminació

atmosfèrica que pateix gran part del país, no només l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 Vic és una ciutat  que encara està en deute amb els seus rius.  Cal  adoptar visions de gestió

ambiental i patrimonial adaptades als nous temps si volem que puguin formar part d’una ciutat

realment verda.

 És imprescindible desplegar el potencial de l’Anella Verda, el Puig dels Jueus i l’entorn del Graell

en tots els sentits, des de perspectives ambientals però també d’educació, salut, o altres.

 Els espais verds urbans són un àmbit d’actuació vital per a fomentar la biodiversitat, cal adoptar

nous models de gestió que aportin solucions basades en la natura.

QUÈ FAREM? 

 Adoptarem estratègies de canvi de costums (de consumidors, comerciants, restauració, etc.) que
persegueixin la reducció en la generació de residus de totes les fraccions de residus.

 Fomentarem l’aparició d’espais on es faciliti la reutilització de determinats residus als que se’ls
pugui donar una segona vida.

 Posarem les bases per a la transició cap a un nou model de gestió de residus adaptat a la realitat
vigatana i que garanteixi la tendència cap a nous models econòmics d’economia circular.

 Transmetrem a l’entorn rural que són la peça clau per a la bona conservació ambiental de Vic.
Fomentarem espais de diàleg tranversals que assegurin la transferència de coneixement vinculat
a la conservació de valors ambientals.

 Promourem normatives que premiïn l’adopció de models de gestió sostenibles de les finques
agrícoles, buscant que sostenibilitat econòmica i manteniment de patrimoni natural siguin dues
cares de la mateixa moneda.

 Millorarem els sistemes d’informació i avisos durant els episodis de contaminació atmosfèrica
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 Treballarem per fer que Vic sigui la punta de llança d’iniciatives a escala nacional per a respondre
la situació greu de contaminació atmosfèrica que pateix la Plana de Vic.

 Tot i que els episodis de contaminació tinguin un origen extern, cal fer polítiques a molts nivells
per a reduir de veritat el trànsit rodat a Vic.

 Buscarem solucions que conjuguin les necessitats de conservació patrimonial i ambiental al tram
del Meder de les Adoberies.

 Exposarem la necessitat a llarg termini de resoldre i revertir poc a poc l’estat de canalització
actual del Meder a Vic, per donar als rius Meder i Gurri un autèntic valor ambiental.

 Impulsarem tots els valors i beneficis de l’Anella Verda a partir de campanyes que vagin més enllà
del  fet  ambiental  i  que  ajudin  a  alinear  diverses  necessitats  socials  en  les  que  té  un  gran
potencial.

 Promourem que a la ciutat es facin més proves pilot científiques per anar adoptant una gestió
d’espais verds a base solucions basades en la natura. 

 Buscarem que la modernització de la gestió de l’espai verd (tant de dins la trama urbana com a
l’Anella  Verda)  sigui  part  de la  solució a determinats problemes habituals  (coloms,  mosquits,
plagues...) al mateix temps que faci de Vic una ciutat amable a la biodiversitat.
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MÓN RURAL

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè Vic ha de ser una capital orgullosa d’una comarca rural. Viure en l’entorn rural no ha de suposar
renunciar als serveis bàsics. I el desenvolupament de l’entorn rural de la ciutat hi ha part de les solucions
que la ciutat necessita.

COM HO FAREM?

 Garantint l’accés a tots els serveis bàsics (comunicacions, aigua, etc.) a tot l’entorn rural de Vic

 Posant els mitjans necessaris per garantir la seguretat i l’atenció mèdica d’urgències.

 Acompanyant a futurs pagesos i ramaders en els primers passos d’emprenedoria.

 Ordenant els usos i accessos als entorns rurals amb més pressió humana.

 Garantint que els camins i carreteres estiguin en bon estat de conservació.

 Promovent la transferència tecnològica per a modernitzar el sectors rurals.

 Agilitzant tots els procediments administratius que afectin a l’ajuntament. I defensant la sobirania
urbanística d’aquest entorn.

 Promovent l’aprofitament dels recursos forestals comarcals per valoritzar un recursos proper i
infravalorat.

 Promovent la gestió ambientalment sostenible i rendible. Fomentant valors agrícoles en regressió
característics del mosaic agro-forestal de la plana de Vic.

 Promovent el KM0 comarcal com un element diferencial i de marca al país.

 Promovent la homogeneïtzació de les normatives locals sobre l’entorn rural a nivell comarcal.

QUÈ FAREM?

 Garantirem l’arribada de la xarxa de fibra òptica a totes les finques rurals que ho sol·licitin. 

 Garantirem la cobertura de 4G a tot el municipi.

 Protocol·litzarem amb el SEM les emergències de l’entorn rural.

 Establirem patrulles regulars a l’entorn rural.
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 Promourem  un  servei  d’assessorament  especialitzat  dins  de  Creacció  per  l’acompanyament
d’emprenadors a l’entorn rural.

 Farem  un  estudi  de  freqüentació  dels  espais  amb  més  pressió  humana  que  defineixi:  usos,
accions i solucions per a la convivència amb les activitats pròpies de l’entorn.

 Es farà un seguiment regular de les estat dels camins d’accés principals de l’entorn de Vic i es
faran les actuacions necessàries per a mantenir-los.

 Promourem un espai de diàleg tranversal entre CREACCIÓ, la Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya i el sectors econòmics de l’entorn rural per tal d’assegurar la transferència
de coneixement d’una forma fluïda.

 Analitzarem  els  procediments  administratius  que  afecten  el  món  rural  per  simplificar  la
burocràcia i agilitzar les tramitacions.

 Defensarem la sobirania local en matèria d’urbanisme per tal de minimitzar els tràmits que han de
passar per la comissió d’urbanisme. 

 Definirem l’estratègia d’aprofitament de recursos forestals en clau de proximitat.

 Promourem normatives que premiïn l’adopció de models de gestió sostenibles de les finques
agrícoles.  Les quals desenvolupament econòmic i  manteniment de patrimoni natural i cultural
siguin compatibles.

 Promourem un mercat setmanal de KM 0.

 Promourem la reforma del Mercat Municipal com element impulsor del producte local.

 Promourem la recuperació i revalorització de varietats comarcals.

 Defensarem que el KM 0 sigui un element referent i de valor afegit a la marca Osona.

 Promourem  una  revisió  de  les  diferents  normatives  urbanístiques  locals  per  tal  de
homogeneïtzar-les a nivell comarcal.
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ENERGIA

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè Vic ha de ser exemple i  impuls de la transició energètica del  país.  La transició energètica és
necessària i urgent, l’àmbit local ha de ser un dels impulsors i potenciadors d’aquest gran canvi que la
societat necessita. 

COM HO FAREM?

 L’eficiència energètica i l’estalvi com element transversal en la nostra societat: domèstic, industri-

al, municipal i comerç.

 Reducció de la gran dependència de la nostra ciutat als combustibles fòssils.

 Garantint el subministrament bàsic d’energia i el manteniment de les condicions de benestar en

els habitatges amb famílies amb risc d’exclusió social. 

 Compliment dels objectius del Pla d’Acció d’Energia Sostenible del municipi.

 Facilitant al sector privat impulsar actuacions de millora energètica.

 Agilitzant tots els procediments administratius que afectin a l’ajuntament. I defensant la sobirania

energètica d’aquest entorn.

 Reducció de la contaminació atmosfèrica a la Plana de Vic.

 Treballant pel compliment dels objectius de la transició energètica alineats amb el Consell Co-

marcal i l’Institut Català de l’Energia.

 Creant una empresa pública de comercialització i producció d’energia renovables.

 L’Ajuntament ha de ser exemple d’eficiència energètica i ús de les energies renovables.

 Impulsant i facilitant les accions ciutadanes per compartir sistemes d’energia renovable.

 Aplicant l’autoconsum als polígons industrials, compartint energia i superfícies de teulada.

 Fent arribar als valors i necessitats de la transició energètica als ciutadans i en especial a escoles i

centres de formació.

 Impuls del sector energètic com a sector econòmic important a la comarca, apostant per les em-

preses existents i la creació de noves.

 Facilitant el contacte entre tots els agents implicats en aquest sector.

 Impuls d’una mobilitat més sostenible i eficient.

QUÈ FAREM? 

 Mesures fiscals i bonificacions per accions d’eficiència energètica i la instal·lació d’energi-

es renovables.  

 Donar subvencions per fer mesures d’eficiència energètica i instal·lacions d’energies re-

novables.
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 Aprovació de l’ordenança d’autoconsum elaborada per l’ICAEN adaptada a la realitat de

la ciutat de Vic

 Estudiar millores a realitzar en el Planejament urbanístic 

 Promoure la creació d’un punt d’informació energètica a la ciutat per la ciutadania, que

treballi  el risc d’exclusió social i permeti una reducció d’aquesta situació d’emergència

que pateixen tantes famílies.

 Realització de campanyes d’estalvi energètic als edificis municipals per reinvertir els es-

talvis en millores contra la pobresa energètica.

 Revisió i actualització dels objectius del PAES conjuntament amb la Diputació de Barcelo-

na i l’Agència de l’Energia d’Osona.

 Impuls del vehicle elèctric, tant a nivell de flotes municipals (cotxes i motos elèctriques),

com actualitzar i ampliar els punts de recàrrega de vehicle elèctrics que hi ha al municipi.

 Implantació de bonificacions fiscals per vehicles elèctrics, fins el 75% de reducció de l’im-

post de circulació.

 Facilitar i promoure la instal·lació de punts de recarrega vinculats en els pàrquings comu-

nitaris.

 Col·laborar per la creació d’una empresa comarcal de comercialització i producció d’ener-

gia local, on es busqui la participació ciutadana i una democratització del sector.

 Instal·lació d’autoconsum fotovoltaic als principals equipament municipals. Algunes de les

actuacions es preveu fer amb inversió conjunta amb ciutadans.

 Substitució de l’enllumenat públic a tecnologia LED i instal·lació de tecnologia LED en en-

llumenat interior d’equipaments municipals.

 Implantació de sistemes de telegestió per l’ús i gestió de la calefacció en els equipaments

amb major consum tèrmic.

 Col·laborar amb els clústers, col·legis oficials i grups empresarials per establir punts de

trobada per impulsar les principals línies: vehicle elèctric, eficiència energètica i autocon-

sum fotovoltaic.

 Xerrades d’estalvi energètic i de mesures d’eficiència energètica a través de les associaci-

ons de veïns/es i barris.

 Promoure la rehabilitació d’edificis a través de la col·laboració público privada.

 Col·laborar a través de l’empresa comarcal o altres gremis per la instal·lació de parcs so-

lars col·lectius o compartits ens els polígons industrials.

 Millora i ampliació dels carrils bicis de la ciutat. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè volem que Vic continuï essent la capital d’Osona com a pol econòmic i de serveis, amb un model
econòmic divers, competitiu i sostenible, que permeti la retenció i l’atracció del talent. Perquè volem una
societat  productiva  però  equilibrada  socialment,  que  generi  ocupació  de  valor  afegit  i  promogui
condicions laborals dignes. Perquè volem una economia moderna basada en la innovació, la recerca i la
creativitat. 

COM HO FAREM?

 Apostant per l’augment de la competitivitat de les pimes.

 Treballant per garantir les infraestructures necessàries.

 Creant les condicions per a l’establiment de nous sectors productius

 Reduint els costos energètics.

 Impulsant la internacionalització.

 Ajudant en la digitalització i l’adopció de noves tecnologies.

 Apostant per la col·laboració entre l’empresa i la universitat.

QUÈ FAREM?

 Apostarem pel  creixement  de  CREACCIÓ  com a  entitat  comarcal  i  supracomarcal  per  al  de
desenvolupament  socioeconòmic.  Establirem  un  departament  específicament  dedicat  a
aconseguir les ajudes de la Generalitat, d’Espanya i de la UE.

 Assessorem  a  les  empreses  per  a  l’augment  de  la  competitivitat  i  la  integració  d’eines  de
digitalització.

 Apostarem per la creació i  l’atracció de nova indústria 4.0 de manera estratègica que generi
ocupació de qualitat i salaris i condicions laborals dignes. 

 Crearem  la  unitat  de  suport  per  a  la  dona  treballadora  amb  l’objectiu  de  visibilitzar  les
professionals i emprenedores, promoure la ocupació femenina de qualitat i aconseguir la igualtat
de gènere en l’àmbit laboral.

 Promourem els plans d’igualtat a les empreses del municipi.
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 Augmentarem els recursos formatius destinats a la capacitació de treballadors.

 Crearem una escola d’oficis i de noves oportunitats per a la capacitació de joves i aturats al barri
dels Caputxins.

 Crearem la figura del  mediador municipal  per a l’assessorament empresarial  i  la  resolució de
conflictes laborals. 

 Impulsarem l’estalvi energètic i l’autoconsum d’energies renovables amb bonificacions d’impostos
i taxes municipals.

 Invertirem en la millora dels accessos i  de la mobilitat als polígons de la ciutat,  en la dotació
d’infraestructures i la connectivitat digital.

 Promourem un pla d’ordenació que garanteixi l’establiment sectorial de la indústria als polígons i
permeti la creació de sinergies multiplicadores entre les empreses.

 Garantirem la inserció laboral de persones vulnerables i discapacitades amb condicions de treball
i retribucions dignes.  

 Crearem estructura per acollir despatxos de professionals i autònoms potenciant els cotreball a
baix preu i les actituds emprenedores. 

 Fomentarem el teixit productiu amb la promoció de les empreses start-up.

 Retindrem el talent que passa per la UVIC-UCC oferint-los espais de cotreball específics a baix
preu.

 Impulsarem noves formes de cooperació entre l’Ajuntament i les empreses de l’economia social,
incentivant la cooperació i la coresponsabilitat. 

 Promourem un portal  de  compra  en  línia  i  un sistema de repartiment de  paquets  per  a  les
botigues de Vic.

 Generarem les condicions per a la creació de clústers empresarials en àmbits com el material
esportiu i la gestió d’esdeveniments esportius, la indústria musical i la medicina esportiva.
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COMERÇ 

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè volem una ciutat amb un comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els nostres barris, que
els faci segurs,  integradors i  sostenibles.  Un model comercial  basat en el  petit comerç independent i
eficient i l’equilibri de formats i de localització.

COM HO FAREM?

 Fent que els barris comptin amb els comerços necessaris per contribuir a la reducció del trànsit
rodat i a la sostenibilitat.

 Comptant amb comerços de proximitat  i  reduint la implantació de grans comerços en trama
urbana.

 Apostant pel comerç amb caràcter i singular. 

 Promovent la coresponsabilitat de consumidors i comerços en la no generació de residus. 

 Aconseguint que Vic esdevingui una ciutat d’artesans, tallers i obradors.

 Dinamitzant i  reactivant els  locals  buits  i  motivant i  ajudant a  nous creadors i  emprenedors
perquè s’ubiquin a la ciutat i contribueixin a fer de Vic un referent turístic i comercial.

QUÈ FAREM?

 Farem  campanyes  de  conscienciació  de  consumidors  i  comerços  responsables  per  a  la  no
generació de residus i la compra a granel.

 Promourem el segell de comerç responsable per als comerços amb productes de proximitat i
productes a granel.

 Consolidarem els itineraris comercials a la ciutat i en crearem de nous.

 Farem nou el Mercat Municipal.

 Defensarem el comerç urbà de proximitat i el producte local o de KM0.

 Col·laborarem amb les entitats de comerciants per generar actuacions conjuntes. 

 Continuarem generant valor comercial als locals buits mitjançant la dinamització d’aparadors.
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 Farem un nou pla d’usos comercials que permeti  equilibrar el  comerç en la diversitat i  en el
territori.

 Consolidarem només les fires estratègiques i de qualitat.

 Treballarem per a l’adaptació progressiva dels horaris comercials cap a la reforma horària.

 Promourem la instal·lació de tallers i obradors en baixos.

 Utilitzarem l’urbanisme per a potenciar els itineraris de vianants: voreres amples i accessible i
carrers il·luminats.

 Formarem els comerciants gratuïtament en la generació d’experiències i en la promoció turística
de la ciutat.

 Capacitarem la modernització comercial, la implementació de les TIC i el comerç electrònic.

 Retolarem els comerços en català.
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TURISME

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè  no  hi  ha  a  Catalunya  altra  ciutat  mitjana  amb major  patrimoni  artístic,  cultural,  urbanístic  i
comercial.  Perquè  volem  un  turisme  de  qualitat  i  sostenible.  Perquè  volem  projectar  la  ciutat
internacionalment. Perquè la comarca d’Osona té una riquesa natural envejable. 

COM HO FAREM?

 Quantificant la importància del turisme en el PIB de la ciutat.

 Consolidant el turisme com un dels principals sectors de l’activitat econòmica de la ciutat. 

 Fent de Vic una destinació turística integral amb una oferta diversificada.

 Promovent mesures que evitin l’estacionalitat del turisme.

 Liderant i acompanyant el sector turístic de la comarca i de la Catalunya Central.

QUÈ FAREM?

 Establirem una estratègia de creixement responsable per a situar a la ciutat de Vic entre les

destinacions turístiques atractives de la Mediterrània.  

 Potenciarem el turisme de les experiències i les vivències amb personalitat pròpia.

 Promourem el turisme esportiu i familiar creant un esdeveniment esportiu popular i massiu.

 Promourem la xarxa de camins i vies verdes.

 Atraurem el cicloturisme invertint en noves vies ciclables entre les poblacions de la comarca.

 Estimularem els serveis al turisme per augmentar la seva oferta en cap de setmana i períodes

vacacionals.

 Invertirem en posicionar Vic com a ciutat d’Arts i Humanitats.   

 Crearem serveis  de mobilitat  que integri  desplaçaments i  aparcaments amb oferta  turística  i

comercial. 

 Estructurarem i potenciarem l’oferta de pisos turístics. 

 Invertirem en la preservació del patrimoni de la ciutat.
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 Garantirem que el creixement del turisme sigui compatible amb la preservació de la qualitat de

vida dels habitants i la capacitat de continuar creant valor afegit.

 Apostarem per una nova gestió de la comunicació turística de la ciutat externalitzada a empreses

del sector del màrqueting i liderada per CREACCIÓ.

 Promourem  un  pla  integral  de  modernització  de  les  infraestructures  d’acollida  turística  que

promogui la desconcentració i diversificació territorial a tota la comarca d’Osona.

 Promourem el  segell  de  turisme verd o ecològic  que posicionin la  oferta  de la  ciutat  com a

sostenible 

 Implicarem el sector privat en el model turístic i de promoció per aconseguir una gestió àgil i amb

capacitat d’adaptació als canvis de demanda. 

 Crearem programes gratuïts d’educació turística per a comerciants i hostalers. 

 Consolidarem només les fires de qualitat i les augmentarem només si es detecta una necessitat

del territori o una oportunitat (fira professional esportiva o fira del llibre infantil).

 Establirem un sistema gratuït de préstec de bicicletes per a turistes. 
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CULTURA

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè volem una ciutat  de  Fires  i  Mercats,  però també d’Arts  i  Humanitats.  Una ciutat  amb accés
universal a la Cultura i equipaments a tots els barris. Una ciutat orgullosa del seu patrimoni que sàpiga
posicionar-se internacionalment com a referent per atreure turisme cultural de qualitat. Una ciutat on els
carrers bullin culturalment i on tothom hi participi des de la seva pròpia identitat cultural. Una ciutat on
totes les disciplines artístiques siguin representades i siguin la llavor per a la innovació i  la contínua
evolució cultural.

COM HO FAREM?

 Definint un discurs integrador i identificador del perfil cultural de la ciutat.

 Promovent la identitat de la ciutat a través de les manifestacions artístiques i cultures que acull.

 Establint noves línies de finançament de la cultura públic-privades.

 Apostant per projectes innovadors.

 Focalitzant en la creació artística i cultural.

 Dotant d’espais i programes per a la creació i la col·laboració artística transversal.

 Propiciant el pensament crític, el debat i la reflexió.

 Educant els ciutadans en la Cultura i l’Art.

 Posant en valor el patrimoni cultural de tots els barris i regant-los de cultura amb activitats i
equipaments. 

 Promovent la participació digital del ciutadà en la gestió cultural.

 Evitant la segregació cultural i promovent la sociocultura.

 Preservant la llengua catalana i emfatitzant-ne l’ús.  

 Preservant el patrimoni de la ciutat i millorant la seva comunicació i difusió. 

QUÈ FAREM?

 Crearem l’Institut d’Humanitats i Pensament Crític al sud de Vic.
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 Crearem el segell de Vic Ciutat d’Arts i Humanitats.

 Augmentarem els nombre de tècnics culturals i d’agents cívics als barris.

 Crearem la figura d’arqueòleg municipal.

 Formarem gratuïtament agents locals per a la difusió del  patrimoni i  la cultura entre el teixit
comercial de la ciutat.

 Acompanyarem el teixit associatiu com a pilar de l’activitat cultural de la ciutat.

 Convidarem  al  mecenatge  artístic  com  a  resposta  a  la  demanda  de  responsabilitat  social
corporativa a empreses, associacions i institucions.

 Farem el Vic Ciutat de la Lectura i l’Escriptura, acompanyant als llibreters i llibreteres, editors i
editores, a les biblioteques, i als autors i autores com a actors fonamentals de la Cultura. 

 Establirem els espais Fàbriques de Creació Artística al sud de la ciutat 

 Crearem la marca Eix Cultural C-25.

 Establirem convenis amb les escoles per l’accés a la formació en la Cultura i a les Arts.

 Crearem la Casa de la Ciutat: un espai explicar el patrimoni i la cultura de la ciutat de Vic. 

 Crearem la residència cultural i artística de Vic. 

 Crearem un catàleg de Rutes Culturals per la ciutat. 

 Omplirem de contingut cultural espais de la ciutat com les Adoberies, la Biblioteca Joan Triadú i
les Adoberies.

 Reformarem l’Espai ETC i acompanyarem les associacions que l’utilitzen. 

 Establirem equipaments culturals als barris del sud de Vic.

 Cuidarem que la cultura floreixi als barris per a esdevenir la ciutat policèntrica, diversa i mestissa
culturalment.

 Posarem en valor els museus de la ciutat i facilitarem l’entrada a preu simbòlic als museus per a
residents a Vic.

 Establirem cursos de formació en la llengua i la cultura per a persones nouvingudes.

 Acompanyarem  les  activitats  innovadores  fora  de  mercats  i  circuits  establerts,  ja  siguin  de
creació, de formació o d’exhibició.

 Activarem els centres cívics com a pols de difusió i creació cultural.
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ESPORTS

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè volem una ciutat cohesionada, benestant i saludable. Perquè l’esport significa integració, educació
i civisme. Perquè l’esport és un dels elements més importants en la promoció de la salut així com el fil que
permet crear teixit social. Perquè tothom ha de poder fer esport, arreu i sempre que vulgui.

COM HO FAREM?

 Promovent la pràctica esportiva universal i accessible.

 Oferint instal·lacions municipals adequades i ben dimensionades.

 Potenciant l’esport femení i en femení.

 Donant suport als clubs esportius i reconeixent la bona gestió. 

 Promovent els valors i la participació.

QUÈ FAREM?

 Crearem noves places de tècnic  esportiu i  de gestor de les instal·lacions esportives a  temps
complet.

 Crearem el Consell de l’Esport, amb representació de clubs, de la Universitat de Vic i dels centres
escolars de la ciutat des d’on es consensuaran les polítiques esportives. 

 Crearem una Escola Esportiva Municipal que gestionarà i promourà la pràctica esportiva en les
instal·lacions de la ciutat al marge dels clubs i les associacions esportives existents. 

 Crearem un espai virtual a WWW i a les xarxes socials per donar a conèixer totes les activitats
esportives de la ciutat, ja sigui oferta esportiva com celebració d’esdeveniments. 

 Simplificarem  i  objectivarem  les  convocatòries  de  suport  econòmic  als  clubs  i  associacions
esportives, posant èmfasi en el reconeixement de la bona gestió, de la difusió dels valors i de la
promoció de la integració i  la cohesió social, a més dels èxits esportius.

 Promourem la creació de les seccions femenines de les associacions esportives. 

 Potenciarem i  coordinarem,  d’acord amb els  centres  escolars,  les  associacions  esportives  i  el
Consell Esportiu d’Osona, la pràctica esportiva en horari extraescolar.

 Obrirem les pistes i  instal·lacions esportives escolars públiques a la pràctica esportiva de les
entitats i la ciutadania.
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 Promourem convenis d’ús de les pistes i instal·lacions de les escoles concertades de Vic fent-nos
responsables del seu manteniment i de les obres de millora i adequació.

 Promourem les associacions esportives sorgides dels centres escolars, així com les competicions
escolars.

 Desplegarem un pla de promoció esportiva als espais públics de la ciutat segmentat per edats
que permeti relacionar l’activitat física amb el coneixement i el respecte del patrimoni natural,
cultural i arquitectònic de la ciutat.

 Promourem l’esport al carrer i a les pistes municipals. 

 Dissenyarem una xarxa de carrils bici segregats del trànsit de vehicles motor i de les voreres.

 Construirem un nou pavelló i una nova piscina municipal al sud de la ciutat.

 Promocionarem  a  Osona  la  creació  de  clústers  empresarials  al  voltant  de  les  empreses  de
material esportiu i de gestió d’esdeveniments esportius, així com de la medicina esportiva. 

 Conclourem l’anella verda de Vic i hi vincularem una prova esportiva anual. 

 Celebrarem una prova esportiva popular i massiva que atregui turisme de qualitat i projecti la
ciutat internacionalment.

 Estudiarem la realització d’una Fira professional de l’esport.
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ÀMBIT SOCIAL

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè és indispensable que Vic tingui eines per a planificar,  actuar i  desenvolupar unes estratègies
d’inclusió i de lluita contra la pobresa. És indispensable un municipalisme fort, un ajuntament compromès
i  apoderat  amb  més  competències  en  matèria  de  serveis  socials  i  amb  recursos  econòmics.  És
indispensable una aliança entre les entitats socials i l’ajuntament perquè gràcies al factor proximitat, a la
persona i al territori, junts podem tenir solucions més innovadores.

COM HO FAREM?

Posarem la persona al centre de tots els serveis. Si fins ara és la persona la que ha de voltar els serveis de
porta en porta i d’edifici en edifici, impulsarem que el circuit sigui a la inversa. Cal caminar per aconseguir
que les persones siguin al bell mig i que el serveis responguin a les seves necessitats. 

QUÈ FAREM?

 Planificarem el desenvolupament de l’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials,
garantint la transparència en el seu desplegament i impulsarem canvis legislatius per ampliar les
competències municipals en matèria de serveis socials.

 Assignarem els recursos suficients a les polítiques d’inclusió municipals així com a les entitats del
Tercer Sector que participen en el seu desplegament.

 Avançarem  cap  a  una  ciutadania  titular  dels  seus  drets  i  donarem  cobertura  a  les  seves
necessitats bàsiques sota els criteris d’equitat i inclusió.

 Garantirem el dret a l’accés lliure a una alimentació saludable i la fi del malbaratament alimentari
a la ciutat.

 Reconeixerem el paper de les entitats del Tercer Sector Social com a actors de servei públic en
les diverses  temàtiques vinculades a polítiques socials i molt especialment pel què fa a la gestió
dels habitatges socials.

 Elaborarem i executarem el Pla Municipal d’Accessibilitat, garantint l’accessibilitat universal als
serveis, espais i edificis de la ciutat així com el foment de la participació de les persones amb
discapacitat a la vida política i representativa.

 Implementarem la figura de l’Assistent Personal per a les persones amb Dependència de la nostra
ciutat per tal de potenciar l’autonomia personal en el propi domicili.
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EDUCACIÓ

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè farem un Vic cohesionat en la diversitat,  just  i  amb igualtat d’oportunitats.  Volem una ciutat
educadora basada en la innovació pedagògica i en l’Educació 360 transversal i contínua. Volem una ciutat
formadora, perquè la formació ens fa ciutadans. Una ciutat  sense fracàs escolar i on tothom té noves
oportunitats de formació.

COM HO FAREM?

 Amb una aliança ciutadana i sumant totes les forces progressistes de la ciutat.

 Generant experiències extraescolars compartides i per a tothom.

 Amb escoles bressol per a tothom.

 Fent que les escoles siguin un reflex del barri.

 Promovent intercanvis entre centres, fent xarxa educadora que comparteixi experiències.

 Facilitant l’accés econòmic a la UVic - UCC amb més beques.

 Ajudant els  graduats de  la  UVic  -  UCC i  els  graduats  de cicles  a  establir  els  seus  negocis  i
projectes a la ciutat. 

 Amb formació per a totes les edats. 

 Posant els infants al centre dels serveis socials.

 Aportant recursos per orientar i ajudar la transició de primària a secundària. 

 Posant en valor la Formació Professional. 

QUÈ FAREM? 

 Crearem el  Consell  Educatiu  Municipal,  que  aglutini  tots  els  agents  educatius  de  la  ciutat  i
dissenyi i consensuï el nostre model educatiu i social.

 Treballarem des del Consell Educatiu Municipal per a fer front a la segregació escolar i al fracàs i
l’abandonament escolar.

 Crearem una Escola de Noves Oportunitats a Vic.
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 Estudiarem l’adequació d’un nou Institut-Escola a la nostra ciutat.

 Donarem suport  els  centres escolars  amb la  promoció  de projectes educatius  innovadors de
ciutat amb tutoria de la UVIC-UCC dins el programa Magnet

 Fomentarem un programa d’activitats extraescolars integrat de ciutat. 

 Actualitzarem el Pla Educatiu de Ciutat.

 Revisarem i reviurem els Camins Escolars. 

 Instaurarem un programa de mobilitat sostenible d’accés als centres escolars habilitant carrils
bicicleta i aparcaments de bicicletes.

 Proposarem el co-finançament de les escoles bressol entre l’Ajuntament i el Departament.  

 Potenciarem els Espais Familiars.

 Integrarem els  Espais  Familiars  i  les  escoles bressol  amb els  programes d’atenció social  i  de
pediatria.  

 Promourem l’aplicació de  la tarifació social a les AMPAs.

 Acompanyarem contínuament a les AMPAs.

 Fomentarem la participació i la representació de la diversitat ciutadana a totes les AMPAs de la
ciutat.

 Ampliarem el programa de beques a la UVIC-UCC basat en la renda.

 Impulsarem convenis amb empreses per retenir el talent de la UVIC-UCC. 

 Crearem un viver d’iniciatives empresarials i coworking per a graduats de la UVIC-UCC i cicles de
grau superior de la ciutat.

 Integrarem la formació d’adults (Consorci de Normalització Lingüística, Centres Cívics i  Escola
d’Adults). 
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UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT
CENTRAL DE CATALUNYA

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè  els  objectius  fonamentals  de  la  universitat  són  l’educació,  la  recerca  i  la  transferència  del
coneixement a la societat. Perquè la ciutat de Vic i la seva universitat són indissociables. 

COM HO FAREM?

 Apostant per una gestió apolítica, democràtica, meritocràtica i transparent. 

 Promovent la reflexió i la crítica.

 Augmentant el retorn a la societat.

 Impulsant la recerca.

 Reconeixent la tasca del seu personal.

 Apostant per un model més social i obert.

 Retenint el talent.

QUÈ FAREM? 

 Augmentarem la dotació de beques per a estudiants.

 Augmentarem  el  contracte  programa amb  la  Generalitat  de  Catalunya   afavorint  la  inserció
d’ítems socials.

 Gestionarem la  universitat  des  de  la  confiança  i  no des  del  control,  defugint  els  acords  per
conveniència o per interessos.

 Garantirem el model mixt de la Universitat de Vic de gestió pública-privada, evitant amenaces de
privatització.

 Reformarem la  composició  del  Patronat  de  la  Fundació  Universitària  Balmes per  mantenir  la
representació equilibrada dels seus actors: Societat, Empresa i Acadèmia. 

 Treballarem per a que la ciutat de Vic esdevingui una ciutat-campus amb presència als barris del
sud de la ciutat.
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 Crearem l’Institut d’Humanitats i Pensament Crític.

 Impulsarem el cotreball i els vivers d’empreses per a emprenedors universitaris i start-up. 
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CONVIVÈNCIA I  SEGURETAT

PER QUÈ HO VOLEM FER?

Perquè volem una ciutat  més amable,  millorar  la  convivència  entre  els  veïns de la  ciutat,  i  reduir  la
conflictivitat que pugui sorgir entre les relacions del dia a dia. Un ciutat més cívica i segura. 

COM HO FAREM?

 Promovent la tolerància zero amb l’incivisme.

 Coordinant transversalment els diferents agents actuants i el retorn d’informació intern i extern.

 Millorant els serveis judicials de la ciutat. 

 Prioritzant criteris de proximitat i transparència de la Regidoria de Convivència i Seguretat.

 Impulsant polítiques per al respecte animal.

QUÈ FAREM?

 Reforçarem la plantilla d’agents cívics, per tal que desenvolupin una doble funció: pedagògica
(explicar el contingut de l’ordenança de convivència) i gestionar les queixes de la ciutadania (per
poder establir accions concretes per cada zona de la ciutat). 

 Augmentarem la plantilla d’agents cívics. 

 Reforçarem la xarxa de comunicació i treball entre agents cívics, policia de proximitat i serveis de
mediació, per solucionar les incidències de forma transversal.

 Crearem un mapa d’incidències per treballar de manera descentralitzada i aplicant les accions
concretes i específiques que els barris de Vic necessitin.

 Potenciarem els serveis de mediació, per tal que actuï quan hi ha conflictes veïnals i en la gestió
de les comunitats de propietaris on no hi ha administrador, i en els casos on s’ocupen habitatges.

 Augmentarem el  nombre d’agents destinats a realitzar funcions de policia  de proximitat,  per
donar més sensació de seguretat, i dissuadir la comissió d’infraccions administratives i/o delictes.

 Lluitarem per tal que els serveis judicials de la ciutat siguin dignes, vetllant per tal que es realitzin
les obres de millora de les instal·lacions acordades amb el Departament de Justícia. 

36



 Reactivarem el Consell de Convivència i Seguretat i n’ampliarem l’efectivitat i proximitat dels
seus membres per millorar el model de convivència i seguretat de la ciutat.

 Serem més transparents, informarem públicament de les dades que disposa l’Ajuntament, així
com de les propostes i acords en matèria de seguretat i convivència.

 Promourem programes educatius per a la protecció i la tinença responsable.

 Definirem un protocol d’actuació davant de casos de maltractament animal.
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