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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ DE CIUTADANIA, BENESTAR I COOPERACIÓ  
 
 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
 
1.- Donat l’increment de situacions de desnonament i del potencial de persones que es poden trobar  sense 
allotjament de manera provisional, es recomana la construcció d’un alberg social a la ciutat, que aculli aquest 
tipus d’usuaris.  
Caldrà, però, estudiar quin tipus de problemàtiques acollirà, el temps de permanència, etc. i que tot plegat 
quedi reflectit a través d’un reglament d’ús. 
 

Nota de premsa:  29 de desembre de 2009 
 

El regidor d’Acció Social i Ciutadania, Joan López, va presentar la nova llar d’acollida nocturna de què 
disposarà la ciutat de Vic a partir de l’11 de gener de 2010. Es tracta d’una iniciativa pionera a Catalunya, ja 
que tindrà horari de vuit del vespre a deu del matí. Càritas Arxiprestal de Vic gestionarà el servei amb una 
aportació municipal de 60.000 euros. 

 
La llar d’acollida nocturna respon a una proposta sorgida del Consell de Ciutat i ratificada en ple el passat 25 
de novembre; estarà ubicada en pisos de lloguer de la ciutat que López no va voler fer públics per no “crear 
falses polèmiques amb l’entorn”. Els usuaris de la llar disposaran de llit, dutxa i esmorzar. La resta d’atenció, 
en cas de ser necessària, es derivarà als menjadors socials i als tallers d’inserció de Càritas.   

 
Joan Redorta va considerar que “la meitat de les places es cobriran amb les necessitats que hi ha 
actualment” tanmateix, es va apuntar que el requisit per accedir a la llar serà no estar sota els efectes de 
intoxicació per drogues o alcohol i una avaluació prèvia dels serveis socials municipals i/o de Càritas.  

 
El servei es podrà realitzar gràcies a l’increment del contracte programa entre l’Ajuntament de Vic i la 
Generalitat de Catalunya. 

 
 
2.- Caldria aprofundir i concretar un mapa d’equipaments i serveis, dins l’àmbit dels serveis socials, que hi ha 
a la ciutat. 
 

Els equipaments i serveis de què disposa l’Ajuntament de Vic es troben a la web municipal www.vic.cat 
 
 
3.- Banc d’Aliments. Tot i que, actualment hi ha persones que treballen per al banc d’aliments, caldria reforçar 
l’equip amb voluntariat que hi col·labori, procedent tant de les entitats com dels voluntaris del projecte 
VicAcció!. Per tant, es proposa potenciar el voluntariat entre la ciutadania. 
 

Els responsables del Banc d’Aliments poden disposar, com qualsevol altra entitat de la ciutat, de la 
col·laboració de la Borsa del Voluntariat de Vic, que actualment ja compta amb 93 voluntaris. Des de la 
posada en funcionament de la Borsa, el Banc d’Aliments ha pogut comptar amb els seus voluntaris i 
voluntàries en totes aquelles ocasions que ha sol·licitat els seus serveis.   

 
A través de la Borsa del Voluntariat, durant l’any passat 3 voluntaris de la Borsa varen realitzar tasques 
concretes al Banc d’Aliments.  

 
A més, durant tres dies, i dins la campanya de recollida d’aliments als hipermercats, 5 persones de la Borsa 
varen formar part de l’equip de recollida d’aliments.  

 
Cal esmentar, però, que els voluntaris de la Borsa del Voluntariat participen a les accions per a les quals són 
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sol·licitats. Hi ha moments puntuals, com és l’actual, en el que no és necessària la presència ni l’actuació de 
més voluntaris. Els voluntaris provinents de la Borsa del Voluntariat es “proporcionen” a petició de l’entitat 
usuària del servei i que és la responsable realitzadora de l’acció concreta. 

 
A data 5 de novembre de 2010, Creu Roja i la Fundació Banc d’Aliments varen manifestar la seva voluntat de 
poder disposar de voluntaris provinents de la Borsa del Voluntariat de Vic per a la campanya de recollida 
d’aliments que es portà a terme durant el novembre. 7  voluntaris de la Borsa del Voluntariat han participat en 
aquesta campanya.  

 
 
4.- Proposta de creació d’un servei de menjar a domicili, per a gent gran i minusvàlids que no es poden 
desplaçar als menjadors socials. Fent el servei de menjador a domicili des dels menjadors socials ja 
existents, amb l’aportació dels voluntaris. No ha de ser a cost zero, pagant un mínim qui ho pugui pagar. 
 

Durant un cert temps, mentre fou necessari, 2 voluntaris de la Borsa realitzaren accions en aquest sentit, tots 
els dijous i els dissabtes. El Tupí compta amb un persona voluntària cada dimecres.  

 
Insistim en el fet que, la Borsa del Voluntariat proporciona voluntaris sempre que aquests són sol·licitats per 
les entitats responsables de les accions.  

 
Cal destacar que, des de la Borsa del Voluntariat, es manté una constant comunicació amb les entitats que 
realitzen aquests serveis o actuacions: El Tupí, Els Centres de Dia, Casals de la Gent Gran, Serveis 
Personals i Familiars de l’Àrea d’Afers Socials, etc.  

 
 
5.- Promoure les iniciatives d’economia social i la creació de cooperatives, a través d’un treball col·lectiu 
comunitari que permeti detectar les problemàtiques existents i aportar solucions a través d’aquest tipus 
d’iniciatives. 
 
Tot i que és una aportació que s’ha de madurar, es recomana, donada la urgència de l’assumpte, començar 
amb projectes d’economia social relacionats amb l’habitatge, els lloguers, etc.  
 

Donat que es dona preferència a l’aspecte de l’habitatge, i tenint en compte que es crearà una Comissió 
específica per a aquest tema, proposem que sigui aquesta mateixa comissió la que aporti una idea o un 
projecte concret, per tal que pugui ser estudiat i posar-lo en funcionament en cas que sigui viable.  

 
 
6.- Proposta de supressió dels impostos i taxes municipals a les entitats sense ànim de lucre.  
 

Aquesta proposta es troba en fase d’estudi. Però val a dir que, donada l’actual situació en la que els ingressos 
municipals s’han vist notablement reduïts, es considera una proposta molt poc viable a data d’avui.  
 
Cal concretar que, moltes de les entitats que treballen per la ciutat, tenen concertades ajudes en funció dels 
serveis  que presten i del programa d’activitats que realitzen.  

 
 
7.- Potenciació i increment de la coordinació entre entitats i departaments municipals, afavorint una més 
àmplia comunicació en ambdós sentits. Donar més a conèixer les tasques que es porten a terme tant des de 
l’Ajuntament com des de les entitats. Creació i edició d’un catàleg de serveis, que permeti un major 
coneixement de tots aquells serveis de què pot disposar la ciutadania. Caldrà tenir molt en compte que el 
canal de transmissió de la informació sigui adequat al col·lectiu receptor.  
 

Aquesta tasca es ve realitzant des de diferents departaments, serveis, àrees i unitats de l’Ajuntament. La 
creació dels Consells sectorials n’és un bon exemple: Consell de Joves, de Gent Gran, de Cooperació, o el 
recentment creat Consell de Dones.  
D’altra banda, existeixen eines com per exemple la web www.vicentitats.cat que es creà expressament amb 
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aquest objectiu: afavorir la comunicació entre entitats i administració local. A més, la Unitat de Ciutadania 
manté una comunicació pràcticament diària entre administració i entitats, informant tant de nous recursos per 
a entitats com de les activitats que aquestes organitzen. Tot i així, val a dir que la comunicació no serà mai 
complerta si aquesta no és recíproca. És a dir, els emissors no poden informar d’allò que desconeixen. Per 
tant, cal un compromís en aquest sentit per ambdues parts.  

 
Pel que respecta al catàleg de serveis, l’Ajuntament n’ha publicat en diverses ocasions. Però ha quedat 
comprovat que aquests catàlegs tenen una vida molt curta, quedant obsolets al poc de publicar-se degut als 
canvis que es van produint pel que respecta a ubicacions de serveis, competències dels mateixos, etc. 
L’esforç i el cost  que suposa l’edició d’un catàleg d’aquestes característiques no queda compensat per la 
seva breu utilitat.  

 
Per aquests motius, es considera molt més convenient que els serveis, activitats, recursos i tot allò del que es 
vulgui informar es faci mitjançant les noves tecnologies.  

 
 
8.- Proposta de creació d’un espai públic, a baix cost, per a ús de les entitats, on es pugui disposar de serveis 
comuns com sales per a reunions, celebracions, trobades, etc. 
 
Ja que aquest espai d’ús per a entitats no s’encabeix dins el nou complex cultural, es proposa que el nou 
equipament de la biblioteca municipal contempli aquesta possibilitat. És a dir, destinar espais per a les 
entitats dins la nova biblioteca. 

 
S’ha signat un acord amb el Casino de Vic per a reformar la zona posterior adjacent a Casa Comella, que 
serà emprada com a Hotel d’Entitats. Actualment el projecte es troba en fase d’elaboració del projecte 
executiu tècnic de l’obra. 

 
 
9.- Donat l’augment de gent gran malalta, es proposa agilitzar la tramitació dels ajuts a la dependència. 

 
En el seu dia ja es va fer constar que aquesta era una competència directa de la Generalitat de Catalunya i 
que, des de la Regidoria d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, en suport a la proposta del Consell de 
Ciutat, es notificaria formalment la demanda.  
 
El Regidor d’Acció Social i Ciutadania, Joan López, notificà la demanda al Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya mitjançant escrit remès personalment el mes de novembre. 
S’adjunta l’escrit a aquest informe 

   
 
10.-  Proposta de creació d’un “grup de recursos”, que permeti, a través de les xarxes socials, aconseguir i 
disposar de recursos materials que puguin ser necessaris en situacions d’emergència, d’una manera més 
àgil.  

 
El passat 23 de març, dins el marc de la Comissió d’Immigració, es creà el grup de treball que ha de liderar el 
projecte. Aquest grup, a data d’avui estarà integrat per membres del Consell, participants de la Comissió 
d’immigració i tècnics de l’Ajuntament. Entre ells hi ha els següents: Alfred Verdaguer, Núria Escala, Josep 
Freixa, Joan Soler, Carlos Ordóñez i Cris Uriel.  

 
Aquest grup es reuní per primera vegada el 8 de juny, per tal de preparar les bases sobre les que s’ha de 
crear el Banc de Material. A partir d’aquesta reunió, els seus membres s’han entrevistat amb diferents entitats 
per tal de cercar col·laboradors i altres possibles interessats. Cal destacar que també s’han mantingut 
reunions amb l’empresa d’inserció socio-laboral Rastro/Reto per tal de poder disposar de la seva 
infraestructura i, sobretot, els seu espai d’emmagatzematge per a posar en marxa el nostre projecte.  
Actualment, el grup segueix treballant en aquesta línia.  

 
EDUCACIÓ 
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1.- Es proposa obrir als Centres Cívics serveis de ludoteques, i altres recursos culturals i de lleure, que 
vinguin a reforçar les places dels Centres Oberts existents. Aquests podrien ser bons espais d’intercanvi i de 
trobada intercultural.  
 

El projecte:  
 

El projecte inicial dels Centre Cívics contempla ja activitats adreçades a la població infantil.  
 

• En la primera programació, es van oferir tallers i activitats per a nens i nenes, igual que es va fer per 
adults: 

 
El resultat va ser un fracàs. De tots els tallers oferts només se’n van poder fer tres (dos de cuina i un de 
dansa del ventre) per manca d’inscripció. Per tant, aproximadament un 1% de l’oferta programada.  Aquest 
fracàs va ser justificat per algunes famílies per la discontinuïtat dels tallers (no és tot el curs) i pel fet que la 
programació sortís quan ja tenien “els calendaris d’extraescolars familiars” organitzats.  

 
• Tallers de setmana santa adreçats a nens i nenes: 

 
Aquesta iniciativa no va funcionar.  

 
• Activitats dels Petits Arquitectes conjuntament amb el Col·legi d’Arquitectes: 

 
L’activitat es va fer per primer cop aquest Nadal i ha funcionat molt bé. S’ha fet al Centre Cívic del Remei-
Estadi. Es repetirà la proposta per setmana santa i al juny.  

 
 

Davant la realitat, el projecte es planteja noves opcions per treballar amb aquest col·lectiu.  
 

-. Les ludoteques són un opció dins el projecte, però les instal·lacions, amb manca d’espais i infraestructures 
poc adequades, no faciliten la seva creació 

 
-. Els Projectes de voluntariat s’apliquen a centres cívics concrets 

 
-. Els tallers i activitats poden ser una bona opció per apropar els centres cívics als més petits.  

 
Situació actual i real: 

 
- Els tallers dels centres cívics no tenen límit d’edat, per això en alguna, hi ha algun menor inscrit 
 
- En ocasions molt puntuals, pares i fills comparteixen un taller 
 
- El Centre Cívic de Plaça Osona ofereix un servei especial als usuaris més petits. Durant molt de 

temps el CC ha estat un punt de trobada dels nens del barri i això es manté. El cost que suposa per a 
l’Ajuntament és nul, ja que es fa tot des del voluntariat. Els nens i nenes només utilitzen les instal·lacions. 
Un dels problemes del projecte és la possible discontinuïtat degut al voluntariat.  

 
S’han iniciat converses amb la Universitat de Vic per poder consolidar el projecte. De cara al curs vinent, 
setembre, s’oferirà als estudiants d’educació social la possibilitat de fer pràctiques com a voluntaris al 
projecte del CC, a canvi de crèdits universitaris. Això assegurarà voluntaris (canviants) i continuïtat en el 
projecte.  

 
- Les instal·lacions no permeten la instal·lació de ludoteques fixes, manquen espais. 

 
2.- Promoure accions que facilitin un augment de l’autonomia i la responsabilitat dels infants i joves de la 
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ciutat. D’aquesta proposta, en sorgeixen diverses accions específiques:  
 

.- Campanya, que es pot realitzar a través de les AMPAs, que promogui la importància que els infants i 
joves guanyin en autonomia personal.  
 
Des del PEC es treballa per implicar a les AMPA i als pares i mares en el treball de l’autonomia dels seus fills 
i filles. Com a ciutat, estem adherits al Projecte de la Ciutat dels Nens (Francesco Tonucci) que busca, com 
un dels seus objectius principals, la construcció d’una ciutat on l’autonomia dels nens i nens augmenti, ja sigui 
per millores urbanístiques, augment de la seguretat, ocupació dels carrers per part dels vianants ...  Es 
treballa per implicar a les AMPA en el projecte de Rutes Escolars, demanat la seva complicitat, i la de les 
famílies, perquè els nens i nenes de la ciutat tornin a ocupar els carrers. S’ha visitat a totes les AMPA 
afectades per la Ruta Escolar i se’ls ha explicat el projecte.  
 
En la mateixa línea, l’Escola de Pares i Mares, aquest any en la segona edició, busca oferir a les famílies una 
formació oberta al canvi. Amb la idea de donar eines als pares per poder capacitar als seus fills per una major 
autonomia. El projecte, liderat pel PEC però amb la col·laboració activa de la majoria de les AMPA de la ciutat 
(des d’escola bressol fins a secundària).  
 
.- Potenciar que els alumnes es desplacin d’anada i tornada a l’escola sols.  

 
Organitzant un servei de vigilància en els trams conflictius dels trajectes escolars (passos de 
vianants, aparcaments...) 
 
En el moment d’iniciar el projecte de les rutes escolars es va parlar amb els diferents agents socials 
que, d’alguna manera o altra, podien estar vinculats al projecte. El tema de voluntaris ha estat molt 
present i s’han realitzat un seguit d’accions i s’ha arribat a unes conclusions.  
 
Accions:  
-. Reunió amb la gent gran per presentar el projecte i demanar la seva col·laboració. Equip de 
voluntaris que en aquell moment (maig 2009) depenien de l’equip de civisme 
 
-. Reunió amb les AMPA per demanar la seva col·laboració com a voluntaris 
 
-. Treballs amb la Guàrdia Urbana per valorar els punts de perillositat i els sistemes de vigilància 
 
-. Creació del projecte Comerç Amic (amb 97 adherits actualment), per implicar els comerciants en el 
projecte.   
 
-. Treball directe amb el VA! Vic Acció per buscar voluntaris. 

 
-. Treball amb una voluntària que donarà suport a la sortida dels alumnes de Sant Miquel dels Sants 
tres dies a la setmana. 
 
-. Amb la guàrdia urbana treballem conjuntament i hem introduït una activitat específica per treballar 
aquest tema dins del seu programa d’educació per a la mobilitat. Al llarg del curs es fan aquestes 
activitats a tots els alumnes de 5è de les escoles de Vic.  
 
Conclusions:  
-. En algunes ocasions aquesta tasca podria generar un lloc de treball, i per tant, no està bé suplir-la 
amb voluntariat 
 
-. La gent gran no es vol ni pot comprometre cada dia  
 
-. Donar suport en punts conflictius suposa un risc i una responsabilitat. Els voluntaris no volen, ni els 
toca, assumir aquesta responsabilitat. 
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Promovent l’ús del transport públic a través de tarifes planes per a estudiants i joves. 
(Aquesta proposta es fa extensiva a d’altres col·lectius com ara els discapacitats i els 
pensionistes) 
 
S’està estudiant la proposta des de l’Ajuntament. 
 
 
Incorporar circuits segurs amb bicicleta. 
 
Aquest més d’abril s’iniciarà el projecte “Amb bici a l’institut a Osona”. Aquest projecte, liderat per 
l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal, vol treballar en els centres educatius la cultura de 
la bici. El projecte, amb un contingut curricular mol important, vol també potenciar l’ús de la bici com a 
mitjà de transport.  
 
Com que el PEC procura per l’autonomia dels nens i nenes de Vic, en general i, en aquest cas  en 
els seus desplaçaments cap a l’escola, aquest circuits es realitzarien sense haver de disposar de 
monitors. 

 
 
3.- Es proposa crear una comissió de treball que analitzi les possibles situacions de conflicte que es poden 
crear entre els joves d’entre 16 i 18 anys, en temes com l’educació no obligatòria, la incorporació al món 
laboral i l’oci. La comissió podria proposar solucions a les situacions detectades. 

 
Aquesta comissió fou creada el 19 de febrer de 2010. Va realitzar el seu treball durant el primer semestre 
d’enguany  i va presentar les seves conclusions al Ple del Consell celebrat al Maig. Aquesta es reunirà el 
proper gener per tal de fer un seguiment de les seves propostes. 

 
 
4.- Donar suport a la iniciativa, portada a terme per diverses entitats, de creació d’un Centre Integral de 
Formació Ocupacional (CIFO) dedicat a la formació agroalimentària. 

 
Aquesta iniciativa fou presentada per diverses entitats dins la comissió Ciutadania, benestar i cooperació. En 
aquesta comissió es va considerar que, al tractar-se d’una formació específica per a joves, seria convenient 
proposar-ho i/o tractar-ho a la Comissió de Joves d’entre 16 i 18 anys.  

 
Cap de les entitats promotores del projecte s’ha inscrit a la Comissió de Joves d’entre 16 i 18 anys. 

 
 
5.- Potenciar el voluntariat entre els joves i donar reconeixement i recolzament als joves que ja participen en 
tasques i accions de manera voluntària. 

 
Des del projecte Va! VicAcció! (Borsa del Voluntariat de Vic) es promou el voluntariat a la ciutat, fent especial 
èmfasi en els joves, a través dels centres educatius. Actualment, dels 93 voluntaris/àries amb que compta la 
borsa, 39 són d’edats compreses entre 16 i 35 anys. Això suposa un 41’94%. 

 
D’altra banda, s’està promovent la signatura d’un conveni amb l’IES Callís per a la col·laboració directa en 
tasques de voluntariat. 

 
 
 
 
 
 
6.- Valorar la necessitat d’incorporar la figura de l’Educador de Carrer que, a través del contacte amb els joves 
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a peu de carrer, pot detectar problemàtiques i fer arribar els recursos que calgui .  
 
Aquesta demanda està essent estudiada. 

 
 
7.- Donar suport a les AMPA que treballen amb l’alfabetització de dones sense cap tipus de formació.  

 
Com a regidoria d’educació es dóna suport a les AMPA a través de diferents vies. L’ajuda no és més concreta 
si es tracta d’alfabetització de dones. 

 
-. Taller de mares / taller de famílies. 
Propostes que porten a terme diferents AMPA amb el suport de Pla Educatiu d’Entorn 

 
-. Projecte Mares Enllaç 
Proposta que porten a terme diferents AMPA amb el suport del Pla Educatiu d’Entorn, el Projecte 
Educatiu de Ciutat i l’Espai de Benvinguda Educativa 

 
-. Suport en la tramitació d’ajuts provinents de la Generalitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COOPERACIÓ 
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1.- Es recomana que el consistori analitzi clarament l’opció d’assumir com a objectiu, arribar a l’aportació de 
l’1% dels ingressos propis en cooperació internacional. Que la cooperació sigui més propera a nosaltres, a 
països dels nostres immigrants i potser en proporció. 
 
Aquesta proposta va lligada a la sol·licitud d’un compromís, per part del Consell Local de Cooperació, de 
realitzar una tasca educativa que expliqui el perquè d’aquest augment (en cas que es realitzi), d’on provenen 
els diners i on es destinen. 
 

El Ple Municipal del març aprovà el Pla Anual de Cooperació en el que es defineixen les línies estratègiques a 
seguir durant l’any actual. En l'apartat de cooperació directa s’especifica tot el treball de codesenvolupament i 
de la prospecció a Senegal. També està previst que en el pla de sensibilització es faci una publicació sobre el 
0,7% per tal de sensibilitzar de la necessitat de la cooperació i donar transparència als projectes que es 
porten a terme. 

 
Segons marca el Pla Anual s’ha destinat un 40% a cooperació directa: 
- Projecte de microempreses de dones a Somoto 
- Conveni de col·laboració amb el Programa de Nacions Unides per el Desenvolupament (PNUD) per 

a la construcció d’una escola de primària de 3 aules a Diatok (Senegal) 
 

A la cooperació indirecta s’ha destinat un 30% del pressupost a través d’una convocatòria de subvencions per 
a projectes presentats per les ONGDs del Consell Local de la Cooperació de Vic. Es van aprovar 5 projectes 
de cooperació. 

 
S’ha realitzat un curs de formació per les entitats del Consell de tres dies de durada a la UVIC, hi ha participat 
21 persones de 14 entitats. 

 
S’ha portat a terme diferents exposicions i xerrades a centres de formació, centres cívics i sales d’exposicions 
de la ciutat. s’ha donat suport a les iniciatives de les entitats del Consell. Està previst de fer una publicació del 
0,7% de 2010 per sensibilitzar i informar del projectes i on es destinen els diners de cooperació. A finals d’any 
s’organitzen unes jornades de sensibilització on hi participen comerciants, centres educatius, bars i 
restaurants, entitats de cooperació i immigració.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT CIUTADANA  
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CONVIVÈNCIA 
 
1.- Vistes tant la necessitat de fer complir l’Ordenança de bon govern, civisme, bons costums i convivència 
ciutadana, com la falta d’informació de la ciutadania sobre l’existència d’aquesta ordenança. Es proposa 
potenciar els canals de comunicació disponibles, o crear-ne de nous, per tal de divulgar l’ordenança i fer-la 
conèixer a tota la ciutadania. Informant, aconseguirem dos objectius principals: millorar el compliment de 
l’ordenança i el coneixement d’aquelles normes que la ciutadania pot exigir que es compleixin. 

Estem divulgant l’ordenança amb informació, no sanció,  a través dels agents cívics. Anem editant documents 
diversos sobre la marxa, i en diferents idiomes. Aquesta documentació fou presentada a les comissions de 
treball.   

 
Com a aportació més concreta, es proposa donar la informació a través d’un o diversos punts informatius 
ubicats a diferents zones de la ciutat i per exemple, aprofitar els dies de mercat. 

Aquests punt no s’ha posat en funcionament. Si cal obtenir informació, aquesta es troba a disposició de la 
ciutadania al Palau Bojons. De fet, hi ha gent que ve a buscar auques, materials, et. En aquest sentit, el Palau 
Bojons esdevé, de manera informal, un punt informatiu.  
Ara hem creat uns dossiers amb tot el material que hem fet fins al moment. Aquests dossiers, que són com un 
catàleg de diferents normatives, s’ensenyen a la ciutadania, i aquesta tria els que vol per a penjar-los a la 
seva escala o fer –ne difusió. Llavors els fem còpies.  

 
Es proposa que les persones que es troben en situació de compliment de mesures penals (prestació de 
serveis a la comunitat per ordre judicial i altres motius) poden col·laborar com a informadors, en cas que es 
posin en funcionament els esmentats punts d’informació.  

És molt possible que tot aquest tema de mesures penals acabi sent assumit per Mediació. De fet, és mediació 
qui se n’està encarregant, últimament.  

 
En aquesta línia de treball, es proposa també, realitzar alguna activitat de caràcter més lúdic, amb el mateix 
propòsit d’informar i donar a conèixer l’ordenança.  
 
Cal rumiar formules més educatives, innovadores i riques d’explicar quin tipus de ciutat volem i d’informar 
sobre la Ordenança, i no només actuar en base a les ordenances, els avisos i les sancions. 
 
 
2.- Es recomana fer més divulgació dels projectes que porta a terme l’Ajuntament. Hi ha moltíssims projectes, 
accions i/o serveis que la ciutadania desconeix totalment. Aquesta informació es pot divulgar a través de la 
publicació vic.cat o d’altres mitjans.  

 
En el cas dels agents cívics, es va informar a través del 9nou en un article i del vic.cat. Cada vegada hi ha 
més gent que ens coneix a través del boca-orella. L’estiu que ve, els agents cívics farem 5 anys i  ens 
plantegem de fer algun tipus de difusió més específica, però aquesta proposta tot just s’està estudiant.   

 
 
3.- Cal donar un major suport i recolzament a les presidències d’escala. Hem de tenir en compte, però, que la 
durada del càrrec d’una presidència d’escala és d’1 any, i això dificulta molt la tasca. Per aquest motiu, caldria 
també formar i informar els membres de les associacions veïnals. 

 
Aquest març s’han realitzat dos cursos de gestió de comunitats de propietaris. S’hi ha inscrit uns 30 
presidents d’escala. Des de civisme i mediació s’està donant molt suport a les presidències d’escala, i se’ls 
ajuda amb les reunions, fent campanyes a l’escala, etc. 

 
 
4.- Donada la valoració positiva que es fa de la tasca que porten a terme els agents cívics, es recomana 
consolidar la plantilla, d’aquesta manera s’incentivaria la seva feina. La seva continuïtat també permetria que 
poguessin tenir una formació contínua i molt més vàlida.  
Després d’un breu debat sobre com hauria de ser la consolidació de les esmentades places, i d’informar que 
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aquestes es mantenen per subvencions, s’arriba a la conclusió que no estem parlant d’establir més places 
funcionarials sinó de consolidar les places amb un sistema que doni estabilitat i assegurança, com a 
treballadors contractats laborals fixes, als agents cívics. Es recalca la importància de la formació dels agents . 

 
Per qüestions econòmiques és bastant difícil que al 2011 es consolidi la plantilla d’agents cívics amb personal 
fix. Continuarem treballant a partir de subvencions.  

 
 
5.- Potenciar les xerrades i activitats sobre el civisme i la convivència als Centres d’Educació Secundària. 
Aquesta tasca s’ha de realitzar amb el suport de les AMPA i de l’Àrea d’Educació. Per tant, caldrà conèixer 
quines accions s’estan portant a terme (tant des de les AMPA com des d’Educació) i complementar-les amb 
l’aportació municipal de l’àrea de civisme.  

 
Ara som pocs agents cívics i hem d’intentar reduir les activitats fora de les ordinàries de cada dia. Aquest és 
un mal moment per preveure activitats educatives addicionals als centres d’educació secundària. Però es 
treballa amb equips directius pel civisme dels joves a l’hora d’esmorzar o quan surten al carrer.  

 
 
6.- Tot i que l’ordenança ja fa referència a les sancions que reben els propietaris dels gossos per no recollir 
els excrements, caldria realitzar alguna acció de sensibilització respecte a aquest tema. En alguns sectors de 
la ciutat, s’ha convertit en una qüestió força molesta.   

 
S’han fet moltes campanyes referents a aquest tema. De fet, s’han avisat més de 500 persones. Ara estem 
elaborant nou material informatiu i es farà una altra campanya cap a l’abril.  
 
També cal recordar que l’Ajuntament ha ubicat 18 expenedors de bosses per recollir excrements. I la guàrdia 
urbana ja està multant a qui incompleix la normativa. 

 
 
7.- Un altre aspecte preocupant és el tema de les bicicletes. Som conscients que aquest és un assumpte de 
difícil solució. No es permet circular per la vorera als majors de 12 anys, però, tenint en compte que no tots 
els carrers compten amb carril bici, estem obligant als menors a circular entre el trànsit. Tot i així, s’hauria de 
limitar la velocitat de les bicicletes. Aquest és un tema de seguretat viària que caldria tenir en compte per a 
una posterior discussió.  

 
La Guàrdia Urbana ens va informar que els majors de 12 anys que circulen per la vorera amb bici han d’anar 
al pas d’una persona. És a dir, que han de portar una velocitat similar a aquesta (a poc a poc). Nosaltres vam 
fer dues campanyes de bicicletes, també, i vam informar més de 100 persones.  

 
 
8.- Es proposa crear una Comissió que permeti, des del Consell de Ciutat, treballar per a la futura revisió, 
adequació i aplicació de l’ordenança municipal, conjuntament amb els departaments i els tècnics municipals 
implicats. 

 
La Comissió per a la Revisió de les Ordenances fou creada el 19 de febrer del 2010. Aquesta ha realitzat la 
seva tasca i ha preparat 15 propostes de modificació. En aquests moments, s’està realitzant un projecte de 
participació en el que es dona veu a diferents entitats i associacions respecte a les modificacions de les 
Ordenances. Un cop s’hagin recollit les seves aportacions, aquestes seran remeses a la Comissió per a la 
seva revisió i posterior validació. Per tant, aquesta Comissió seguirà la seva tasca, i no ha quedat tancada. 
(Veure l’apartat de les Propostes de la Comissió de Revisió de les Ordenances) 

 
9.- Tot i que les aportacions que es refereixen directament a articles concrets de l’ordenança es reservaran 
per incloure-les, en un futur, als treballs de la Comissió que es creï a tal efecte, les recollim a continuació 
d’una manera esquemàtica:  
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 Capítol I. Article 3.1:  
“...també hauran de denunciar als agents de l’autoritat...” substituir-ho per col·laborar amb els 
agents... 

  
Article 3.6 
Els espais d’ús comú, quan no acullin temporalment una pràctica religiosa concreta, s’hauran de regir 
pels principis del laïcisme.  
 
Article 4 
Si s’especifica tant, cal afegir-hi la violència de gènere i la violència domèstica. Si no, s’hauria de 
redactar d’un forma més genèrica, fent referència a qualsevol tipus de violència. 

 
Dins la Comissió de revisió de les Ordenances s’ha treballatr, punt per punt, tots aquells articles que 
actualment poden ser revisats.  

 
Tots tres punts han estat inclosos a la nova revisió. 

 
L’article 4 ha estat inclòs amb una petita variació:  
El tema de la violència de gènere no consta a l’article 4. S’ha inclòs dins el nou títol de Relacions veïnals i 
convivència entre veïns, al document que actualment ha d’acabar de revisar la comissió de revisió 
d’ordenança. És el punt 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGURETAT CIUTADANA 
 
1.- Es detecta una important manca d’informació de totes les tasques que porta a terme la Guàrdia Urbana, tot 
i que se sap que es fan algunes xerrades a les comunitat de veïns. Per tant, caldria potenciar aquest tipus 
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d’informació. 
 
S’està treballant la possibilitat de realitzar una jornada de portes obertes,així com una ronda informativa per 
les associacions de veïns de la ciutat. 

 
 
2.- Respecte als controls de trànsit als espais escolars, es recomana que aquesta feina la duguin a terme 
voluntaris, excepte en aquells punts més conflictius.  

 
Des de la Borsa del Voluntariat s’ha contactat amb 9 voluntaris que, per  motius diversos i tenint en compte 
les seves preferències, podien realitzar aquesta tasca (horaris, actuacions permanents, activitats cíviques). 
Tots ells han refusat realitzar el voluntariat en aquesta actuació concreta.  

 
Veure també la resposta a la pregunta 2 de l’apartat d’Educació. 

 
 
3.- Cal fomentar l’educació viària els centres educatius. 

 
Veure resposta a la pregunta 2 de l’apartat d’educació. 

 
De fet s’està fent educació viària a totes les escoles de la ciutat, tan a cursos de primària com secundària, 
amb l’equip de 5 persones, equip de l’educació per a la mobilitat segura. 

 
 
4.- Es fa constar que els darrers anys es pot constatar que la resposta de la Guàrdia Urbana en l’atenció al 
ciutadà és molt més àgil i ràpida. En aquest aspecte s’ha millorat molt. Tot i així, es recomana arribar a les 4 
patrulles diàries, per  tal de cobrir els 4 sectors en que es divideix la ciutat en el pla de treball de la Guàrdia 
Urbana,. 

 
De moment amb els efectius que som només poden sortir 3 patrulles. 

 
 
5.- També es vol fer constar la percepció de poca visibilitat respecte a les patrulles de la Guàrdia Urbana al 
centre històric de Vic. 

 
A la Plaça Major sempre hi ha un agent tant en torn de matí com en torn de tarda tots els dies de la setmana, 
 a més a més hi tenim un servei planificat al casc antic des del 02/10/2008. 
Aquest servei consta de fer patrulles pel casc antic totes les tardes de tots els dies de la setmana i les nits 
dels dijous, divendres i dissabtes. 

 
 
6.- S’observa una apreciació, per part de la ciutadania, d’una certa relaxació de la Guàrdia Urbana de 
proximitat en temes molt bàsics i puntuals, com per exemple un monopatí circulant entre els vianants o bé un 
grup de joves fent excessiu brogit. Millorar aquesta percepció representaria un augment qualitatiu de la 
imatge i de l’autoritat reconeguda a la Guàrdia Urbana.  

 
S’està treballant en això, que quan es detectin actuacions incíviques per part d’algun ciutadà actuar en relació 
a aquests fets. 

 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ DE REVISIÓ DE LES ORDENANCES  

 
 

Aquesta comissió segueix actualment activa, a l’espera de les propostes ciutadanes i de la revisió dels serveis 
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jurídics, per tal de donar-li el vist i plau definitiu.  
 
Tot i que no es va presentar un document de propostes al plenari, el seu treball es troba reflectit en les aportacions 
que aquesta va realitzar al redactat final de les ordenances.  
 
Des del departament de Civisme, trametem un breu resum sobre la tasca realitzada per aquesta comissió. 
 

Les propostes presentades per la comissió de revisió de l’ordenança s’han incorporat al nou text, que està a 
l’espera de la revisió final.  Els tècnics municipals estan ultimant els capítols que són de la seva competència. 
Quan totes les parts tinguin llestos els capítols que els pertoquen, es farà aquesta revisió final que 
determinarà què s’inclou o què no. De totes maneres, val a dir que és molt probable que les incorporacions 
del Consell de Ciutat s’acceptin, ja que estan consensuades a nivell tècnic i a nivell polític. 

 
Us descrivim a continuació algunes de les aportacions que es realitzaren des de la Comissió del Consell de 
Ciutat: 

 
- Ressaltar que no es prohibeix fer ús i gaudir dels espais verds de la ciutat, sempre i quan es respectin.  
- S’incorpora la prohibició dels pícnics i barbacoes no autoritzades.  
- Es remarca el fet que les comunitats de veïns han de vetllar per mantenir l’estètica dels edificis. 
- Des de l’ordenança, es potencia i reforça la figura del  president d’escala.  
- Es fa èmfasi al dret de les persones de gaudir de la ciutat amb condicions de seguretat i accessibilitat.  

 
Després del treball amb el Consell de Ciutat, s’han fet reunions amb algunes entitats i associacions de veïns 
perquè hi diguin la seva. De moment s’han fet 4 reunions, i estem a l’espera de fer-ne una cinquena. Les 
aportacions que facin aquestes associacions o entitats es transmetran a la Comissió de Revisió de  
l’Ordenança del Consell de Ciutat perquè hi donin el vistiplau abans d’incorporar-ho al nou text, que serà el 
que revisaran els tècnics municipals. Suposem que aquest treball podrà estar acabat per a la primavera del 
2011..   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ DE JOVES D’ENTRE 16 I 18 ANYS  
 
 
LA FORMACIÓ I LA INSERCIÓ LABORAL 
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1.- Com a mesura de prevenció del fracàs escolar es proposa elaborar un Pla contra el fracàs escolar, que 
inclogui totes les escoles i centres educatius de Vic, a través de la creació d’un grup de treball format per les 
àrees municipals d’educació, d’afers socials i ciutadania i la Universitat de Vic. L’objectiu d’aquest Pla ha de 
ser reduir el percentatge del fracàs escolar al 5%, en un període de 10 anys. 
 
Aquest grup de treball haurà de potenciar el transvasament d’informació entre agents: departaments 
d’educació de les diferents administracions, escoles d’adults, centres d’educació no formal, etc.  

 
En aquests moments no s'ha elaborat cap Pla, això no vol dir que no es treballi el tema. Les comissions 
socials del centre tracten i treballen aquest tema però ho fan a nivell de cada centre i no a nivell de tots els 
centres educatius en conjunt. Des de la regidoria d'educació no es descarta fer-ho en un futur però si es fa ja 
serà de cara a la propera legislatura. A més, aquest tema és competència del departament d'educació 
(Generalitat) i aquest fet ens dificulta bastant les iniciatives municipals, ja que els destinataris (sobretot les 
escoles) no ens veuen com els seus "jefes", per tant s'impliquen poc. 

 
 
2.- Oferir més oportunitats formatives i laborals per als joves en situació de fracàs escolar, per a joves que no 
assoleixen el graduat en ESO, potenciant les aliances amb diversos agents com per exemple la universitat, les 
cambres de comerç i professionals, les empreses, religions, el pla de barris, etc.  
 
En aquest sentit cal tenir en compte dues opcions:  
 

   La Promoció del cooperativisme com a mecanisme generador de llocs de treball compromès amb 
l’ocupació i el territori.  
La formació i el suport a les iniciatives en cooperativisme pot ser una bona via per anar trobant espais 
de treball-formació per aquests.  

   Creació d’una Empresa Municipal Jove que vetllés de manera integral per aquesta etapa dels joves.  
 
Per ambdues iniciatives es demana la implicació directa de l’IMPEVIC i de SERMUVIC. 

 
La problemàtica que plantegen els joves d’entre 16 i 18 anys que es troben en situació d’atur i que no poden 
seguir estudiant s’ha tractat en diverses comissions. Vista la dificultat que suposa trobar solucions o respostes 
a aquest problema, des de la Comissió d’Immigració s’ha creat un grup de treball format per representants 
de diverses entitats membres del Consell i personal tècnic municipal, per tal d’elaborar un projecte que pugui 
aportar respostes i solucions a aquesta problemàtica.  

 
En aquesta línia, aquest grup específic ha començat el seu treball, reunint-se en diverses ocasions, 
començant a fer propostes de treball que d’una manera o altra aconsegueixin donar resposta a aquesta 
problemàtica.  

 
Així doncs, el present grup de treball està elaborant un projecte que, tenint presents la captació, la formació, 
la inserció i el seguiment dels joves en situacions conflictives els permeti formar-se, orientar-se i inserir-se 
dins el món laboral, sempre amb el suport i el seguiment de personal professional.  

 
Paral·lelament, el grup també està treballant per a trobar el finançament i els recursos necessaris per poder 
desenvolupar el projecte final. 

 
 
 
 
3.- L’escola d’adults, en relació amb l’ajuntament, hauria d’esdevenir centre neuràlgic de l’acompanyament, 
seguiment i atenció als joves sense cap titulació ja des dels 16 anys.  

 
En aquest sentit, des del Grup de Treball per a l’elaboració del projecte per a joves es té molt clar que caldrà 
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comptar amb la implicació i la col·laboració del major número d’entitats i recursos de què disposa la ciutat. Per 
tant, es té previst de poder informar-los sobre el treball que es realitzi, intentant trobar algun tipus d’implicació 
en el projecte. 

 
 
4.- Implantar la figura del mentor/a, que intervingui en els següents àmbits:  

- Tallers d’estudi del Pla Educatiu de l’Entorn: buscar persones amb perfil de mentor més global i no 
tant com a acompanyants per fer deures 

- Secundària: buscar mentors per als joves amb més dificultats 
- 16-18: que algun/a professional de proximitat pugui exercir aquest rol de centralitat davant de la 

diversitat de recursos, itinteraris, … 
- Mentores/es especialitzats per a col.lectius amb especial risc: noies marroquines, joves d’ètnia gitana, 

… 
 

El mentor/a hauria també de seguir el procés del jove un cop s’hagi aconseguit la seva inserció laboral ja 
que la continuïtat i el fet de mantenir la feina també és un element a tenir en compte.  

 
Des del Servei de Suport i Orientació es compta amb professionals que estan realitzant aquest treball 
específic i individualitzat amb joves, tot i que no podem parlar estrictament de la figura del mentor/a.  

 
 
5.- Potenciar l’oferta del Programa de Qualificació Professional Inicial existent i ampliar-la per aconseguir 
cobrir tota la demanda que hi hagi. Ampliar les especialitats existents amb d’altres que apropin la formació 
dels joves a les carències que té el mercat laboral. Recomanem sol·licitar un PQPI vinculat a l’industria càrnia 
i un altre de mecànica.  

 
S'ha potenciat l'oferta del PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial) però no ampliant-ne les 
especialitats, com és d'imaginar a causa de la manca de recursos econòmics, sinó adequant-les a la 
necessitat de les empreses i el territori. Concretament s'ha passat a tenir un Pla de Transició al Treball amb 
dos mòduls: auxiliar de comerç (que ja teníem amb la modalitat de PQPI autoritzat) i un d'auxiliar de la 
indústria càrnia, que és nou i és fruit de demanda social i empresarial. Continuem amb el PQPI autoritzat 
d'auxiliar de mecànica.  

 
 
6.- Establir col·laboracions amb empreses disposades a inserir joves en la seva primera ocupació, que a canvi 
obtinguin alguns altres beneficis (reducció de taxes, ajuts...).  

 
En el marc dels PQPI's s'estableix l'obligatorietat de 200 hores de pràctiques en empreses del sector de la 
formació que s'ha dut a terme, per tant no s'han pres mesures addicionals sinó les que ja es portaven a 
terme. 

 
 
7.- Potenciar el seguiment de les nenes magribines de 12 a 16 anys, creant un protocol específic de seguiment 
de l’absentisme escolar d’aquestes nenes, donat l’alt risc d’abandonament dels estudis.  

Això sí que es fa, tenim una comissió d'absentisme on hi ha àmpliament representats tots els agents 
implicats ( centres educatius, regidoria d'educació, serveis socials, policia, etc) que es reuneixen 
periòdicament per fer seguiment de tots els casos d'absentisme que hi ha a la ciutat, incloses els de 
nenes magribines de 12 a 16 anys. A part de les reunions periòdiques hi ha seguiments individualitzats de 
cada cas.  

 
ALTRES PROPOSTES 
 
8.- Creació d’un protocol que garanteixi els drets i l’atenció dels joves que descobreixen la seva identitat 
afectiva minoritària: lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.  
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Hi ha iniciatives puntuals, com l’adhesió a la campanya “Per què no?” de la Generalitat de Catalunya o la 
incorporació del punt de vista de diversitat afectiva en un projecte de curtmetratges sobre les relacions de 
parella i estètica en els joves, previst per al primer trimestre de 2011 per part de Vicjove, el Servei Municipal 
de Salut i Setup Audiovisuals, adreçat a joves (14 – 18 anys) als centres educatius de Vic.. 

 
 
9.- Inclusió del concepte de diversitat afectiva a totes les regidories de l’Ajuntament de Vic fent-ne especial 
ressò en aquelles que treballen amb joves. Perquè un 10% de la població general té una orientació afectiva 
diferent a l’heterosexual, i cal garantir que tots i totes tinguem la llibertat d’assumir la nostra identitat sexual 
sense condicions ni coaccions. 

 
Aquest aspecte es tindrà molt en compte. Caldrà, però, que des de l’entitat que promou aquesta iniciativa es 
faci una proposta concreta i per escrit, i aquesta serà remesa a totes les regidories de l’Ajuntament perquè es 
posi en pràctica. 

 
 
10.- Incloure formació i informació sobre diversitat sexual en els programes de salut dirigits als joves de 12 a 
18 anys per tal d’acompanyar-los en la descoberta de la seva identitat sexual i garantir  que tots  reben un 
tracte respectuós sense desigualtats fonamentades en l’orientació afectiva. 

Tot i que aquest criteri no s’ha assumit explícitament, existeix la voluntat de tenir en compte tots aquests 
aspectes en tota aquella informació al respecte, originada des del Servei de Salut, adreçada als joves en 
aquestes franges d’edat. Es preveu, també, poder incloure informació sobre diversitat sexual en els termes 
exposats en aquesta proposta, amb caràcter preferent, a la guia d’activitats d’educació per a la salut.  

 
 
11.- Desenvolupar un programa pel col·lectiu lgtb que faci arribar la informació a tots els entorns dels joves: 
instituts, llocs d’esplai, pares i mares, CAPs...Per tal de que els diferents entorns on es mou el jove el puguin 
acompanyar en el seu procés d’assumir la seva identitat sexual. 

Aquesta proposta encara no s’ha desenvolupat per part de l’ajuntament. Cal remarcar, però, que caldria 
comptar amb el suport tècnic de les entitats de defensa dels drets del col·lectiu lgtb. Fora bo poder rebre un 
projecte o si més no, una proposta en ferm, per tal de desenvolupar aquesta iniciativa.   

 
 
12.- Dirigir els projectes de salut a l’escola a tots els alumnes de secundària, començant a atendre als joves a 
partir dels 12 anys.  

Els joves de 12 anys ja hi són inclosos. Veure la Guia d’activitats d’Educació per la Salut als centres 
educatius de Vic, on s’indica l’abast de cada acció (infantil, primària, secundària, professorat, centre, etc.) 

 
 
13.- Creació d’un Casal jove que atengui i entretingui els joves en general i els que deixen els estudis als 16 
anys especialment. Un entorn portat per agents socials on es pugui treballar amb els joves en el seu temps 
lliure incidint en les conductes socialment correctes i fent prevenció de múltiples temes específics de l’edat. 
Aquest centre podria ser co-gestionat pels joves, permetria tutelar els joves cap a un oci sa, incidiria en 
mantenir-los lluny de xarxes delictives, i permetria acostar-los a uns tutors o mentors  que gradualment els 
ajudessin a trobar feina o a retornar als estudis.  

No és un Casal Jove en sentit estricte, però es fa un treball socioeducatiu per a joves d’entre 14 i 21 anys en 
el Servei de Suport i Orientació de Vicjove, que compta amb un espai específic en el nou Vicjove de la 
Farinera, amb dues educadores. 

 
 
14.- Creació d’un Centre de formació aglutinador de diferents ofertes formatives, que afavoreixi l’accés dels 
joves en situació de vulnerabilitat i la de recursos que s’hi destinen.  

 
 Veure resposta anterior 
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15.- Posar en marxa programes de prevenció del consum d’alcohol i  drogues  des de preescolar i primària.  

 
Ja n’hi ha. Veure el detall en la Guia d’activitats d’Educació per la Salut als centres educatius de Vic, on 
s’indica l’abast de cada acció (infanil, primària, seundària, professorat, centre, etc.) Potser s’hauria d’incidir en 
el cas específic de l’alcohol, sovint tractat en el marc general de les drogues. 

 
 
16.- Elaboració d’un protocol específic  d’acollida a nouvinguts que arriben entre els 14 i 16 anys. En el 
protocol caldria potenciar l’adquisició del català i la inserció escolar d’aquest joves, posant-los en un curs 
que els permeti obtenir el graduat de secundària.  

 
[JM] Paper de l’EBE en la xarxa d’acollida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPORT 
 
17.- Creació de lligues esportives dirigides a tots els joves de 14 a 18 anys des del Consell Esportiu d’Osona.  
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Des del Consell Esportiu d’Osona, s’han organitzat les lligues de lleure de bàsquet i futbol sala. Aquestes es 
posaran en marxa quan hi hagi un grup nombrós de joves d’entre 14 i 18 anys per fer-la.   

 
 
18.- Posar en funcionament circuits d’esport social aprofitant les instal·lacions disponibles al municipi. 
Potenciar el naixement d’equips de diferents esports que puguin fer petites lliguetes a les pistes municipals. 

 
En aquests moments, no s’està fent res al respecte. 

 
 
19.- Des del Pla Educatiu de l’Entorn, oferir beques als joves amb dificultats econòmiques que els 
permetessin fer esport dins els clubs esportius de Vic.  

 
El Pla educatiu d’entorn destina part del seu pressupost al  Projecte “Pots fer-ho!” de Càritas. Aquest projecte 
beca a nois i noies que tenen dificultats econòmiques perquè  puguin accedir a fer esport a diferents clubs 
esportius de la ciutat. Amb la participació a aquest projecte les famílies destinatàries han d’assumir  1/3 de la 
quota i la resta l’assumeixen Càritas per una banda i Pla d’Entorn per l’altra. 

 
 
 
Aquesta Comissió es reunirà el gener del 2011 per fer un seguiment de les propostes avui presentades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ DEL PLA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓ 
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PLA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓ 
 
1.- El document sembla correcte, però s’hi troba a faltar, en el seu segon eix, un apartat que inclogui la 
necessitat de la promoció de la participació ciutadana. Es considera que Vic no ha estat mai una ciutat 
tradicionalment participativa. Hi ha una part molt gran de la població que no participa, i això s’hauria de 
millorar.  

 
Aquest aspecte s’ha inclòs en la redacció final. 

 
 
2.- Cal fer un seguiment posterior de les propostes de la ciutadania. S’ha de fer un retorn d’aquestes 
propostes.  

 
Aquesta proposta està prevista en el document final i en el protocol d’actuació. 

 
 
3.- És molt important la formació de les persones que participen en qualsevol procés.  

 
Aquesta formació està prevista en el document final, però cal dir que és una proposta difícil de portar a terme.  

 
 
4.- Cal tenir en compte que qualsevol procés democràtic és lent i que quanta més participació, més lentitud.   

 
Aquest aspecte també forma part del document 

 
 
5.- Es considera interessant els recursos en la regidoria de participació,  milloraria els processos democràtics. 
En aquest punt de la reunió, es respon que, aquesta és una decisió política i que en aquests moments és 
inviable.  Caldria una adequació de l’organització municipal.  
 
6.- Caldria més dedicació a nivell pedagògic en la fase inicial de tot procés participatiu.  

 
Cal aclarir que es requereix de temps i personal, amb la conseqüent dotació pressupostària, de la que en 
aquests moments l’Ajuntament no en disposa.  
 
 

7.- Cal que el PDP reflecteixi aquells casos en que les propostes d’iniciar processos de participació ciutadana 
provenen de les entitats. En aquest cas, caldria que algú validés aquest procés. Per tant, es proposa que 
l’Ajuntament pogués fer-ne un seguiment, sense que això afectés l’autonomia de les entitats. Es proposa, en 
aquest context, crear un nou punt en el Protocol d’Actuació Participativa que tingui en compte aquesta 
possible via d’inici d’un procés participatiu.   
En aquest cas, l’Ajuntament donarà el servei necessari a l’entitat, farà un acompanyament a la mateixa i 
validarà el procés en última instància.  
Davant la discussió de si aquesta tercera via ha de preveure un protocol tan rígid com l’establert en les altres 
opcions (a i b), s’opta per la possibilitat de que pugui ser adaptat en cada cas.  

 
En el protocol d’actuació ja s’ha previst una tercera via de com s’articulen les propostes de les entitats. 

 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ D’IMMIGRACIÓ 
 
 
EMPADRONAMENT 
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1.- Es considera que s’ha de mantenir l’empadronament de tota persona que així ho sol·liciti, sense informar 
i/o denunciar a d’altres instàncies de tota persona que es trobi en situació irregular, i es mostra en contra de 
la mesura adoptada per alcaldia, amb el desacord d’un cert nombre de membres del consistori.  
 
Conseqüentment, es sol·licita que aquesta mesura sigui retirada. 
 
2.- Es considera fonamental l’empadronament sense informar/denunciar les persones en situació irregular ja 
que, en cas de mantenir-se aquesta proposta, es promouria el no empadronament de les persones que es 
troben en situació irregular i això dificultaria les possibilitats d’obtenir el permís de residència i l’accés a 
l’educació i a la sanitat i crearia una situació de confusió sobre la realitat social de la ciutat, així com 
comportaria un risc d’exclusió social i d’entrar en situacions de més perillositat social. L’empadronament 
sense informar/denunciar és una eina útil que possibilita vies d’inserció social. 
 

La ciutat de Vic està realitzant el empadronaments d’acord amb la legislació vigent.  
 
 
3.- En aquest moment actual en el que les aportacions econòmiques del Govern Central han estat 
substanciosament reduïdes, arribant a un 65% menys d’aportació, i conseqüentment les aportacions de 
l’Administració autonòmica han sofert reduccions notables:  
 
Expressar el suport a l’Ajuntament, en moments difícils com és l’actual, per a:  
 

demanar més recursos a l’administració central i al Govern de la Generalitat,  
sol·licitar una resposta clara i ferma al voltant de la situació generada  
sol·licitar el traspàs de competències.  
 

El Consell realitzarà aquestes sol·licituds per escrit i en nom propi si es considera convenient i necessari. 
 
 

4.- Tenint present que a partir del desembre d’enguany el Govern Central haurà d’aplicar  la Directiva 
2008/115/CE de la UE sobre les anomenades “zones grises”: 
 
Exigim a l’administració central i de Catalunya que apliquin els recursos pertinents per a obrir vies d’accés als 
“papers” i a la normalització i regularització de les situacions irregulars. 
 
 
5.- Es proposa que a instàncies del Consell de Ciutat s’entri en un debat en profunditat sobre les millors vies 
de realització de l’empadronament, tot respectant els drets i deures de tots els ciutadans. Les millores 
aportades han de servir a la nostra administració municipal, així com per a d’altres administracions locals de 
la comarca i de la resta del país. Aquest debat s’hauria de realitzar a àmbit nacional amb la implicació 
d’estaments com la Federació Catalana de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis, les  universitats, els 
agents socials, experts europeus, etc. 
 

Emplacem que, per tots aquest temes, la Comissió d’Immigració treballi a partir d’ara per a donar una 
resposta encaminada a la consecució de les presents propostes, ja sigui mitjançant la creació de grups de 
treball que puguin elaborar i redactar les sol·licituds i les peticions esmentades.  

 
 
 
 
ARRELAMENT SOCIAL  
 
1 .- Per a l’acreditació del coneixement de la llengua es considera suficient l’aportació de la certificació 
expedida pel CNLO, sense necessitat que els funcionaris de l’Ajuntament hagin de realitzar un examen 
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posterior a qui sol·liciti l’informe d’arrelament social. 
 

En aquests moments no es fa cap examen, només es fa una comprovació funcional per tal de verificar que 
tota la documentació que s’aporta és verídica.  

 
 
2 .- Sol·licita que es consideri vàlida com a acreditació de l’arrelament, la participació de les persones en 
activitats de caràcter social de tipus cultural, associatiu, esportiu, etc. Per tant, es demana a l’administració 
local, als agents socials i a les entitats, facilitin la documentació acreditativa necessària. 
 

Aquest fet s’ha valorat des de sempre i de manera sistemàtica. Sempre que s’ha iniciat un procés de 
sol·licitud d’arrelament s’han tingut en compte aspectes com la participació de les persones sol·licitants a les 
entitats i a les activitats de la nostra ciutat. L’administració local emet la documentació necessària acreditativa 
d’aquest fet.  

 
 
3 .- Establir un protocol d’actuació en matèria d’arrelament, tenint presents les aportacions que, més 
endavant, pugui fer la mateixa Comissió d’Immigració. 
 
Relacionat amb l’accés a l’arrelament expressem la nostra preocupació per aquelles persones que per la seva 
situació d’analfabetisme tenen molta més dificultat en l’aprenentatge de la llengua. Donat que el proper tema a 
treballar per part de la Comissió d’Immigració és el fet de la formació, elaborarem propostes sobre aquest 
tema en les properes sessions.  
 
Aquesta Comissió no quedarà dissolta, si no que continuarà treballant en torn de les noves situacions 
ciutadanes que comporta el fet migratori.  
 

Aquest protocol, elaborat per l’Ajuntament i consensuat per d’altres administracions locals existeix des de 
fa un temps.  
 
Des de l’administració sempre es te present el nivell d’alfabetització de cada persona a l’hora de realitzar 
les intervencions pertinents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vic, 10 de novembre de 2010 
 


