
 

Ampliem la tarifació 
social a les escoles 
bressol de la ciutat 
Vic per a Tots impulsa la tarifació social a les escoles 
bressol per tal d’ajustar la quota que cada família 
paga amb la renda familiar de què disposa 

Accedir a la tarifació social de les escoles bressol 
municipals de Vic serà més fàcil ja que s’amplien els 
ingressos econòmics anuals requerits a les famílies, en 
uns 5.000 euros per poder-se acollir als ajuts. Així es va 
aprovar unànimement al ple de l’Ajuntament de Vic a 
proposta del nostre grup municipal. A tall d’exemple, 
una família formada per dos progenitors i dos fills amb 
uns ingressos de 40.000 euros anuals pagaran 195,90 
euros de quota mensual, quan fins ara aquesta era la 
quota per una família amb uns ingressos de 35.000 
euros. 

El regidor de Vic per a Tots, Arnau Martí, s’ha mostrat 
satisfet perquè “les taxes públiques dels serveis 
municipals siguin més accessibles”. “Un pas endavant 
en matèria de justícia social perquè es pugui tenir una 
etapa de 0 a 3 anys el més rica possible i que el màxim 
de nens i nenes de la ciutat en puguin gaudir” (+info: 
www.ebmvic.cat/).
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Com em puc beneficiar de la tarifació social?
Per exemple, a casa som…

2 3 4 5 6

15.620€ 31.250€
…pagarem:

118€/mes 176€/mes

22.500€

89€/mes

41.786€

147€/mes

24.457€

60€/mes
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i cobrem a l’any…

http://www.ebmvic.cat/
http://www.ebmvic.cat/


 

Millorem l’espai urbà dels barris:  
La plaça de la Noguera inicia les obres

Vic per a Tots impulsa en 
el pressupost 2017 
diverses inversions per 
millorar l’espai urbà dels 
barris. El barri del Remei 
guanyarà una plaça més 
ben equipada al servei 
del veïnat.  

Des de l’Ajuntament de 
Vic ja s’han iniciat les 
millores que es volen 
portar a terme en aquest 

espai del barri del Remei. 
La previsió és que s’hi 
inverteixin 30.000 euros, 
que s’han incorporat al 
pressupost gràcies a 
l’acord amb Vic per a 
Tots. 

La voluntat és consolidar 
un espai que és privat 
però que s’ha convertit 
en un lloc de trobada 
diària pels veïns del barri 
i també ha acollit actes 
festius i culturals. La 
proposta és ubicar-hi un 

escenari permanent per 
activitats culturals i 
incorporar arbrat i 

mobiliari urbà, així com un 
espai permanent per la 
pràctica de bitlles. 

Donem suport al 
petit comerç amb 
bonificacions per 
noves obertures
El comerç de proximitat dona vida als 
barris i des de Vic per a Tots impulsem 
propostes per afavorir la seva implantació a la 
ciutat i així millorar el teixit comercial dels barris. 

Defensem més inversió social: 
L’alberg social professionalitza el seu servei

Prioritzar les inversions 
socials és la base del Pla 
de Rescat Social que 
defensem des de Vic per a 
Tots.   

En el pressupost d’enguany 
hem pogut dedicar una 
partida de 40.000€ per 
millorar i professionalitzar la 
gestió de l’Alberg Social 
per les persones sense llar, 
situat al C/ Sentfores del 
barri del Remei.  

Amb l’augment de 
pressupost s’ha pogut 
millorar la licitació de la 
gestió i incorporar dos 
integradors socials i un 
coordinador del servei, la 
qual cosa permetrà un 
millor acompanyament a les 
persones usuàries d’aquest 
servei d’allotjament 
d’emergència i temporal. La 
gestió la porta la Fundació 
Suport Social i Solidari. 

Subvenció de l’IBI d’entre el 30 i el 
90%. Els comerços que creïn ocupació 
poden acollir-se a aquesta subvenció. 

Bonificació del 95% en la llicència 
d’obertura pels comerços de menys 

de 150m2 que iniciïn la seva activitat. 

Bonificació del 75% per a la rehabil-
itació de comerços de menys de 

150m2. 

Bonificació del 50% de la taxa d’es-
combraries pels comerços afectats per 

obres a la via pública.  



 

Reclamem més recursos pel 
servei d’urgències de l’Hospital 
Universitari de Vic 

El Pla d’accessibilitat de 
la ciutat de Vic ha de ser 
una de les prioritats per 
aquest fi de mandat per 
l’equip de Govern. El 
Grup Municipal Vic per a 
Tots incidirà en que es 
compleixi la moció 
aprovada fa un any de 
desenvolupament del 
pla. 

L’accessibilitat 
millora la mobilitat de tots 
i totes, no només de les 
persones amb 
discapacitat i mobilitat 
reduïda, sinó te tothom: 
infants, mares i pares amb 
cotxets, persones grans, 
treballadors i 
treballadores... 

Fer una ciutat amable i 
accessible garanteix la 
igualtat d’oportunitat de 
totes les persones en el 
seu procés de participació 
en la seva comunitat. Un 
entorn accessible és un 
entorn participatiu. 

Les associacions de 
persones amb 

discapacitat i mobilitat 
reduïda han de ser els 
actors principals del Pla 
d’Accessibilitat juntament 
amb els grups municipals, 
per començar a assolir els 
objectius que marca la 
Convenció del Drets de 
les Persones amb 
Discapacitat de Nacions 
Unides. 

“Fem de Vic una 
ciutat amable, una 
ciutat accessible”

Després de rebre diverses queixes de ciutadans que han hagut d’anar a urgències, amb uns temps 
d’espera de més de 50 minuts, i de la sobrecàrrega que pateixen els treballadors i treballadores de 
l’Hospital, reclamem al Consorci Hospitalari de Vic que doti de més professionals i més recursos per 
poder atendre les necessitats sanitàries i mantenir la qualitat assistencial d’aquest servei bàsic.

La recent remodelació de la 
Rambla Hospital ha suposat que 
esdevingui parcialment una 
rambla amb plataforma única, és 
a dir una rambla sense voreres, 
on cotxes i vianants circulen a la 
mateixa alçada, una manera sens 
dubte de crear ciutats més 
humanes i amables a través de la 
pacificació del trànsit. 

En el cas de la Rambla Hospital, 
però, no disposa de cap 
senyalització ni indicació podotàctil 
que indiqui el límit entre la calçada 
i vorera. Això suposa problemes de 
seguretat i accessibilitat, ja que les 
persones cegues o amb baixa visió 
perden qualsevol referència de 
quin és l'espai segur per als 

vianants i quin és l'espai per als 
vehicles. 

Una remodelació amb una 
arquitectura inclusiva realment 
hagués fet de Vic una ciutat més a 
la mesura humana on tots i totes 
podríem gaudir-ne. Es tracta de no 
generar noves barreres 
arquitectòniques i dissenyar des 
d'un principi una arquitectura per a 
tothom.

“La Rambla Hospital 
no disposa de cap 
senyalització per a les 
persones amb 
discapacitat” Isàvena Opisso, bibliotecària i activista 

Daniel Jiménez, fisoterapeuta i professor de la UVic



Des del 15 de febrer, cada 
dimecres al matí (si es té 
una cita prèvia) a l'Oficina 
Municipal del Remei de 
Vic, un advocat expert 
informa i assessora de 
franc als ciutadans amb 
préstec hipotecari afectats 
per les clàusules sòl sobre 
el procediment per 
reclamar a les entitats de 
crèdit.  

A l'oficina on s'ubica el servei de 
mediació es facilitaran models de 
reclamació vàlids i adreces on 
dirigir-se. No s'atendran casos en 
què hi hagi un procediment judicial 
vigent sobre la finca.  

La proposta, feta pel grup 
municipal de Vic per a Tots, ja ha 
pogut arribar a desenes de famílies 
que han començat a tramitar les 
seves reclamacions davant de les 
entitats financeres.

Vic per a Tots impulsa una oficina 
d’atenció als afectats per les clàusules sòl
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“Som una oposició útil i amb 
voluntat de transformar”
Després de dos anys 
de mandat, des de Vic 
per a Tots hem 
demostrat que tenim 
propostes i projecte 
per la nostra ciutat, i 
que volem 
transformar-la des del 
diàleg i la voluntat de 
ser útils al conjunt de 
la ciutadania de Vic. 

Portem 2 anys de 
moltes propostes i 
hem reivindicat i 
treballat per la millora 
dels serveis municipals 
i en favor de les justes 
reclamacions dels 
nostres veïns i veïnes. 

Aquest butlletí és un 
recull d’algunes de les 

moltes iniciatives que 
hem aconseguit 
impulsar i d’altres en 
què estem treballant. 
Volem seguir posant 
de relleu un programa 
amb accent social, 
amb capacitat de 
diàleg i vocació de 
servei a la ciutat.  

Arnau Martí, regidor de Vic per a Tots

@vicperatots vicperatots@gmail.com

La companya 
Maite Cenzano, a 
la coordinadora 
nacional d’Un País 
En Comú

Vic crearà la figura 
del Síndic/a 
Municipal a 
proposta del 
nostre grup

Vic eliminarà la 
Pota Sud en el nou 
POUM de la ciutat

Augmentem les 
subvencions per la 
contractació dels 
aturats majors de 
45 anys  

Contacta’ns!
vicperatots.cat

mailto:vicperatots@gmail.com
mailto:vicperatots@gmail.com

