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SECCIÓ LOCAL : 
 
 
Esquerra de Vic a la Comissió “UNA NACIÓ, UNA SELECCIÓ” Osona. 
 
La Secció Local d’ERC de Vic forma part de la Comissió “UNA NACIÓ, UNA 
SELECCIÓ” Osona, creada a partir del recent i injust “NO” de la Federació 
Internacional de Patinatge al reconeixement oficial de la Federació Catalana, 
de qui depèn l’hoquei patins. 
 
L’objectiu de la Comissió és difondre el desig de la nostra comarca de tenir les 
nostres seleccions esportives reconegudes internacionalment, com ja en 
tinguérem als anys 20. 
 
Per això s’ha promogut la venda al preu de 5€ d’unes senyeres de 1,20x0,80 
m, amb la frase impresa “UNA NACIÓ, UNA SELECCIÓ”, perquè es pengin als 
balcons o per ensenyar-la en partits de la selecció catalana. Amb els diners que 
es fan, es finançaran autocars per baixar, el dia 29 de desembre, a Barcelona, 
on hi haurà una manifestació pro-seleccions esportives catalanes convocada 
per La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el partit de futbol 
Catalunya-Argentina (21:00 h).  
 
 

 
 
 
La manifestació sortirà a dos quarts de vuit de la travessera de les Corts, 
cantonada Numància, i s'acabarà al Camp Nou, amb la lectura d'un comunicat, 
probablement a càrrec del jugador d'hoquei patins Ivan Tibau. 
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També preparem una concentració a la plaça Major de Vic, per al dissabte 
dia 18 de desembre (18:00 h). Durant la concentració es llegirà un manifest a 
càrrec d’un jugador d’hoquei. 
 
Per reservar plaça pels autobusos que aniran a Barcelona el dia 29 de 
desembre, us podeu apuntar al punt jove de Vic, o a les adreces electròniques 
puntjove@ajvic.net i omniumosona@correucatala.com . També podeu trucar a 
en David Pujol ( Repr. de les JERC a la junta de la Secció Local d’ERC de Vic ) 
al telèfon 636.80.52.15. 
 
 
Les mentides de l’11-M 
 
El passat divendres, 26 de novembre, la Secció Local d'ERC de Vic va 
organitzar una xerrada sota el títol “Les mentides de l’11-M”, a càrrec de Joan 
Puig, Diputat d’ERC a Madrid i membre de la Comissió de l’11-M. La xerrada es 
va realitzar a la Sala Narcís Verdaguer i Callís de El 9 Nou, situada a la Plaça 
de la Catedral, núm. 2 de Vic, a les 8:00 del vespre. 
 
 

 
 
 
La xerrada va ser tot un èxit d'assistència amb prop de 70 oients. En el torn de 
paraules, en Joan Puig va respondre a totes les preguntes que li formulaven 
des del públic. 
 
Després de la xerrada, en Joan Puig va ser entrevistat en directe per la 
televisió local El 9 TV, i posteriorment hi va haver un sopar reservat als militants 
d'ERC. 
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GRUP MUNICIPAL : 
 
 
PLE MUNICIPAL DEL 29 DE NOVEMBRE DEL 2004 
 
 
1.- Membres  de la Junta del Museu Episcopal de Vic. 
 
En aquest punt va ser nomenat, com a membre de la Junta del Museu 
Episcopal de Vic, el nostre company Lluís Caselles. 
 
 
5.- Prorroga del conveni de col·laboració pel Pla comarcal d'integració 
dels immigrants de la comarca d'Osona. 
 
Aquest és un conveni que ja està signat entre la Generalitat, el Consell 
Comarcal, l'Ajuntament de Vic i l' Ajuntament de Manlleu, el que es va votar ara 
era la seva pròrroga. 
 
Aportació de l' ajuntament de Vic. 16.854,58.- €  
 
La vigència de l'actual conveni era fins el 31 de desembre del 2003. Crec que 
s'hauria de ser més curós a l'hora  de les renovacions dels convenis d'aquest 
tipus i procurar que no hi hagi tant espai de temps entre la finalització dels 
terminis i la seva renovació. 
 
Un altre tema seria l'aportació del altres municipis de la comarca, estem parlant 
d'un Pla "comarcal" per tant hi hauria d' haver una col·laboració per part de tots 
el municipis de la comarca, naturalment proporcional a la seva població. 
 
 
6.- Contractació d'una empresa per la implantació de gestió d'expedients: 
 
Objectiu del projecte: 
 
L'Ajuntament de Vic, vol implantar una gestió d'expedients informatitzada que 
cobreixi aquests tres objectius: 
 
- Proporcionar una eina a tots els departaments de l'Ajuntament que permeti 

gestionar el diversos expedients dels diferents departaments i que es pugui 
integrar amb les aplicacions concretes de cada departament o amb bases 
de dades corporatives. 

- Racionalització i organització dels processos administratius del departament 
de governació i la seva implantació amb l'eina. 

- Sistema suficientment obert per facilitar en una fase superior la tramitació 
per internet. 
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Tal com diu la proposta "Partint de la documentació que es disposa  actualment 
de tots els procediments actuals de l'Ajuntament, es definiran tots els aspectes 
generals a tenir en compte per tal d'unificar la metodologia de treball de 
l'Ajuntament.  
 
D'aquí se n'ha d'obtenir una sèrie de directrius que regiran a tots els expedients 
de tots el departaments, per aquest projecte i les successives implantacions en 
fases posteriors. Conceptes tal com la nomenclatura dels expedients, dades 
mínimes i comuns per tots els expedients, les bases de dades comuns, les 
interaccions amb els programaris actuals de registre i de secretaria."   
 
Com podem veure l'objectiu d'aquesta proposta és molt lloable, el que és 
realment trist i lamentable és el fet de que aquestes alçades, l'Ajuntament de 
Vic estigui on està. 
 
Estem parlant "d'unificar la metodologia de treball" de "posar directrius que 
regiran a tots els expedients de tots els departaments", " nomenclatura dels 
expedients, dades mínimes i comuns", "bases de dades comuns". El retard en 
afrontar aquest tema fa llàstima i demostra clarament quin és el tarannà de la 
gent que governa aquesta ciutat. Com hem dit alguna vegada, s'estan utilitzant 
mètodes del segle XIX per gestionar problemes de segle XXI. No hi ha previsió 
i només s'actua reaccionant quan els problemes ja se'ns mengen. 
 
   
12.- Contractació de la substitució de la gespa del camp de futbol 
municipal. 
 
Insistir en la obligació d'executar estrictament el conveni de la concessió, 
especialment en el tema dels manteniments i de la cessió del camp per altres 
activitats fora de les estrictament esportives. 
 
 
13.- Implantació de la quarta fase del servei de recollida selectiva. 
 
La recollida selectiva de paper/cartó, vidre, piles i andròmines, juntament amb 
el servei de la deixalleria, constitueixen l'objecte d'una concessió administrativa 
que l'Ajuntament té contractada actualment amb l’empresa CESPA. En el mes 
de novembre de 2000 es va iniciar el nou model de recollida, que despès de la 
posada en marxa de les tres primeres fases cobreix actualment el sud de la 
ciutat i el nord-oest i el nucli de la Guixa. 
 
Amb aquesta proposta es vol implantar la recollida de multiproducte en la zona 
nord-est de la ciutat, quedant completada tota la ciutat amb el sistema de 
recollida selectiva en diferents contenidors. 
 
 



 
 
 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Secció Local de Vic 

C\ Morgades, 48 
08500 Vic 

Tel/Fax 93 889 56 28 
        vic@esquerra.org  
 

 
 
 
El debat més important sobre el sistema de recollida selectiva és el de la seva 
eficàcia. Està comprovat que, deixant a banda el cartó i el vidre que si que 
tenen un nivell d'eficàcia elevat, la resta de productes tenen un nivells de 
selecció molt baixos. Aquesta situació no ens ha de fer contraria el sistema de 
recollida selectiva, però si que ens ha de fer buscar solucions que ens portin a 
un nivell de conscienciació ciutadana més elevat. 
 
- ubicació dels contenidors. Ja hem demanat que es millori aquest tema, hi 

hem d'insistir més. 
 
En aquest punt s'ha de recordar que l'Ajuntament té aprovada una "Ordenança 
municipal del servei de recollida de residus urbans" en la qual, respecte a la 
ubicació dels contenidors diu: "Els serveis municipals determinaran les 
característiques tècniques dels contenidors pel que fa al model, el grau 
d'estanqueïtat, la fàcil maniobra i l'estètica adequada" i "Les unitats situades a 
la via pública estaran degudament senyalitzades ...." 
  
- Informació, els tècnics tenen molt clar perquè serveix cada contenidor, no 

passa el mateix amb el ciutadà normal. 
 
Els ciutadans no tenen informació sobre els horaris d'utilització dels 
contenidors, no tenen informació clara sobre el perquè serveix cada contenidor. 
La ubicació dels contenidors no està degudament senyalitzada, l'estètica no és 
la més curosa per la ciutat. En definitiva el servei no funciona als nivells que 
tots voldríem i el propi ajuntament no posa els mitjans per que així sigui, tot i 
que està obligat per una Ordenança aprovada pel mateix ajuntament. 
 
En aquesta proposta en nostre grup Municipal es va abstenir. 
 
 
21.- Projecte de refermat del carrer del Remei. 
 
Insistir en la deixadesa del barri del Remei i la manca d'un Pla global de 
rehabilitació dels carrers del Barri. 
 
 
23.- Conveni amb "La Caixa" sobra la cessió del Centre Cultural. 
 
El conveni contempla la cessió temporal per 6 anys del local i el mobiliari, una 
aportació econòmica, per part de "La Caixa" de 110.000.- € cada any, destinats 
al manteniment i lloguer de personal i un altra aportació de 75.000.- € cada any 
per l'organització d'activitats. 
 
- Valoració positiva pel fet de que s'ha evitat el tancament del centre. 
- Valoració positiva en el sentit de que es tindran diners per manteniment i fer 

programació ( encara que faltarà veure si son suficients). 
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- Valoració negativa per la manca de previsió, no sabem si ens donen molts o 

pocs diners ja que no sabem exactament que volem fer-hi. 
- Valoració positiva en el sentit de que serà l'ajuntament qui decidirà la 

programació i us del local, per tant la gestió passarà de des privada  ser 
pública.  

 
En aquest punt el Grup Municipal es va abstenir. 
 
MOCIONS.- 
    
- Moció del PSC, ERC i ICV per disposar de dependències municipals. 
 
Un altra Moció per reclamar uns locals pels grups municipals. L' equip de 
govern va reconèixer, una vegada més, la mancança i va votar-hi a favor. 
Esperem que els locals siguin una realitat el més aviat possible. 
 
- Moció d'ERC sobre el dia internacional contra la violència domèstica. 
 
Moció aprovada per tots els grups excepte el de Plataforma per Catalunya. 
 
- Moció d'ERC sobre el Pla Local de Joventut. 
 
Moció aprovada per tots els grups municipals. 
 
- Moció d'urgència, de CiU, sobre el reconeixement de les seleccions 

catalanes. 
 
Una moció amb una doble intenció, per una banda, donar recolzament al 
reconeixement de les seleccions catalanes, especialment a la de hoquei sobre 
rodes i, per altra banda, desgastar políticament al govern de la Generalitat. Per 
aquest segon motiu el Grup Municipal d'ERC hi va votar en contra que tampoc 
no van ser acceptades les nostres esmenes.  
 
PREGUNTES.-  
 
- Fresno.- fer una declaració sobre el tema del hoquei sobre rodes. 
- Porc d'or: utilització del català. 
- Consell Municipal de Participació ciutadana. 
 
 
Josep M. Font. 
Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 
Ajuntament de Vic. 

 

 

http://www.esquerra.org/vic  


