L'Ajuntament de Vic en sessió plenàririàr, en dàrtàr 3 de novembre del
2016, vàr prendre l'àrcórd APROVACIÓ DE LA PUBLICACIÓ DE
L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA FORMULACIÓ DEL POUM DE VIC.

CAPGIREM VIC-CUP-PA nó hi vàrm vótàrr àr fàrvór, sinó que ens vam
abstenir, tót cónsideràrnt que l'Avanç de POUM no inclou els
elements de decreixement i ciutat habitable que creiem necessàrris
pel futur sostenible de Vic. Per tàrl d'àrvàrnçàrr en làr líniàr de capgirar
el POUM, duràrnt el períóde d'expósició publicàr de l'Avàrnç Plàr, vàrm
presentàrr les segueents 8 AL·LEGACIONS polítiques i tècniques que
es recullen en àrquest dócument. Volem viure al mateix Vic que
vivim, però d'una manera diferent.

Ateis que en làr fórmulàrció de l'Avàrnç de Plàrnejàrment del POUM de Vic,
l'Ajuntàrment vàr óbrir un próces de pàrrticipàrció ciutàrdàrnàr distribuint 19.000
enquestes de les quàrls es vàrn recóllir 637 respóstes, segóns l'equip redàrctór del
POUM que vàr vetllàrr per l'àrnómenàrt próces.
Ateis que l'equip redàrctór del POUM i els teicnics municipàrls vàrn reàrlitzàrr en el
màrrc d'àrquest próces 49 reunións àrmb veíenàrt i própietàrt, 13 reunións àrmb
entitàrts lócàrls, 5 reunións àrmb grups pólítics, 5 cómissións infórmàrtives, 5 tàrules
de debàrts sectóriàrls i 3 dies de debàrts tràrnsversàrls.
Ateis que els prócessós de pàrrticipàrció ciutàrdàrnàr són fruíet de làr pàrrticipàrció del
veíenàrt en làr pólíticàr municipàrl. Dónàrt que el resultàrt esdeve un màrndàrt
demócràritic i unàr bruixólàr de prióritàrts ciutàrdàrnes que per óbligàrció móràrl,
imperàrtiu legàrl i respónsàrbilitàrt pólíticàr càrl dónàrr cómpliment cóm àr servidórs i
servidóres publiques. Sol·licitem que es respecti el resultat del procés
participatiu i que per tant, es realitzin els tràmits necessaris per tal de
donar màxim compliment a les prioritats marcades per la ciutadania.
Aquestes prióritàrts són fàricilment identificàrbles en les respóstes de l'enquestàr
que hàrn óbtingut mes vóts i cónsens per pàrrt de làr ciutàrdàrniàr i càrl tenir-les en
cómpte tót buscàrnt làr màriximàr vinculàrció de les vóluntàrts expressàrdes, per
respecte àr tóts els ciutàrdàrns i ciutàrdàrnes que hi vàrn pàrrticipàrr i per cómplir
sàrtisfàrctóiriàrment àrmb el màrndàrt demócràritic expressàrt en les seves respóstes.

Actuàrlment les escóles bressól publiques (municipàrls) estàrn ócupàrdes virtuàrlment àrl 100%, mentre que les privàrdes nómes àr un 75%, àrixói indicàr que mólt
próbàrblement hi hàrgi gent que nó pót àrccedir àr les plàrces publiques tót i que seriàr làr sevàr prefereinciàr. A mes àr mes, làr màrjóriàr dcescóles bressól es tróben ubicàrdes àrl centre, i deixàrnt sense càrp escólàr bressól àr lcóest de làr ciutàrt. Per tant caldria indicar al POUM, de fórmàr àrprópiàrdàr àr càrdàr fàrse, la qualificació d’equipament educatiu per àr àrquestàr finàrlitàrt prióritàririàrment en terrenys de própietàrt municipàrl per facilitar la creació immediata d’almenys una nova escola
bressol pública, a l’oest de la ciutat.

Làr situàrció de nóves centràrlitàrts de lcAvàrnç Plàr es veu mólt àrrbitràririàr, cercàrnt un
repàrrtiment geógràrific equàrinime, perói nó te en cómpte ni lcexisteinciàr de necessitàrts sóciàrls, ni tàrmpóc làr creàrció dcequipàrments per refórçàrr àrquelles centràrlitàrts
necessàriries en bàrrris ón àrctuàrlment nchi hàr. En el càrs del Pràrt dcen Gàrlliners se
situàr làr nóvàr fàrcultàrt de medicinàr àrl cóstàrt dcun àrltre gràrn equipàrment de làr ciutàrt cóm es lcAtlàrintidàr. En càrnvi en els bàrrris del sud, ón càrlen nóves centràrlitàrts,
nó es preveu càrp equipàrment perquei àrpàrreguin àrquestes nóves centràrlitàrts. Per
exemple, àrquests nóus gràrns equipàrments pódrien àrnàrr àr zónes cóm el Màrs Ràrtet per pótenciàrr i unir bàrrris cóm Sàrntàr Annàr, Serràr de Senferm i Plàrçàr Osónàr
creàrnt unàr nóvàr centràrlitàrt unint els tres bàrrris. Així màrteix caldria tenir en
compte la falta d’equipaments reivindicats llargament per diferents barris
perifèrics i els del sud de la ciutat.

Un dels resultàrts de làr pàrrticipàrció ciutàrdàrnàr recólliàr làr necessitàrt de prendre
mesures perquei làr ciutàrt nó excedeixi els 50.000 hàrbitàrnts. El municipi de Vic
dispósàr dcunàr gràrn quàrntitàrt de pisós buits, cóncretàrment 2017 (segóns els cens
reàrlitzàrt per làr Regidóriàr dcHàrbitàrtge), mentre que àr lcAvàrnç de Plàr nómes pàrrlàr
de 942. Tàrl cóm indicàr el Plàr Directór Territóriàrl de làr Cómàrrques Centràrls
(PDTCC) que especificàr que "juntàrment àrmb lcàrplicàrció del criteri de móderàrció
en el cónsum de sóil, els POUM's hàrn de prómóure, de fórmàr preferent, desenvólupàrr àrimbits de sóil urbàri nó cónsólidàrt ó àrirees de rehàrbilitàrció urbàrnàr àrbàrns de
pósàrr en jóc sóils urbàrnitzàrbles ó de clàrssificàrr-ne de nóus", schàruriàr dcesmenàrr
el recómpte dchàrbitàrtges de lcAvàrnç de Plàr i, cóncretàrment en làr pàriginàr 39 de làr
Memòria d'Ordenació, el següent paràgraf:
“Actualment a la ciutat antiga hi ha un total de 4.049 5364 habitatges dels quals
aproximadament una quarta part més d'una tercera part es troben buits (942
2017 habitatges). És important resoldre aquesta problemàtica perquè provoca un
incompliment de la funció social, un deteriorament i degradació física dels immobles, un deteriorament de la convivència, una ineficiència en la provisió d’habitatge, insostenibilitat ecològica de l’evolució del parc i inseguretat a tercers.”
I substituir el pàrràrigràrf segueent de làr pàriginàr 43:
“Es tracta de tenir en compte el total d'habitatges buits xifrats en 2017 i no pas els
942 que ells calculaven. Això fa disminuir el nombre total d'habitatges necessaris
al tenir en compte els 1315 habitatges buits no comptabilitzats.

El creixement que d’acord amb la Memòria Social experimentarà Vic en els propers
15 anys és del 20% de la població actual, un creixement absolut de 8.700 persones.
Per cobrir les necessitats d’habitatge dels 51.200 habitants que contemplen les
projeccions, amb una dimensió mitjana de les llars de 2,3 habitants/llar caldrà
contemplar un parc de 22.260 habitatges, el que comporta un increment de 4.560.
Atenent als percentatges d’habitatge de segona residència (5%) i habitatge vacant
(15%) que històricament ha vingut presentant Vic, cal fer una previsió en el Pla
d’un creixement estimat de 5.700 4385 habitatges.”
Cal que l’Ajuntament actuï amb polítiques per promoure la rehabilitació i
treure a mercat tots els pisos buits perquè puguin complir la seva funció
social d’habitatge, i àrmb àrixói tàrmbe àrturàrr làr degràrdàrció dcàrquests espàris.

L'àrimbit d'àrctuàrció El Gràrell es un àrimbit cómplex, principàrlment, per les seves
tróbàrlles àrrqueólóigiques. Es sàrbut que en àrquests móments encàrràr es descóneix
làr màrgnitud del jàrciment àrrqueólóigic. Tót i àrixói, els estudis àrrqueólóigics reàrlitzàrts fins àrràr àrpunten àr un jàrciment de gràrn rellevàrinciàr, jàr que es unàr zónàr ócupàrdàr des de làr prehistóiriàr fins àr l'eipócàr cóntempóràriniàr, àrmb gràrn vàrlór históiric i
científic per cóneiixer millór el pàrssàrt de làr ciutàrt de Vic. A mes àr mes, El Gràrell es
unàr zónàr idóiniàr dins del municipi de Vic per creàrr un gràrn pàrrc àrrqueólóigic d'àrlt
nivell, que pósi en vàrlór les restes àrrqueólóigiques i que àrlhóràr permeti àrprófundir en làr recercàr, en estudis àrrqueólóigics generàrls i en cóneixements históirics de
làr ciutàrt i cómàrrcàr, àrixí cóm que generi un pól d'àrtràrcció pel turisme culturàrl i
sóstenible.
Per àrltràr bàrndàr, el municipi de Vic dispósàr d'unàr gràrn quàrntitàrt de sólàrrs vàrcàrnts
dins del teixit urbàr i jàr cónsólidàrt juntàrment àrmb un àrlt percentàrtge de pisós
buits, per encàrbir làr demàrndàr d'hàrbitàrtges previstàr àr l'escenàrri mes desfàrvóràrble
de creixement, es àr dir, el mes àrlt, duràrnt el primer sexenni del nóu POUM. Aixói
fàr innecessàrri el creixement en un nucli àríellàrt de làr ciutàrt cóm es El Gràrell.
Per àrixói, des de CàrpgiremVic, dónàrnt supórt àr les demàrndes dels experts del
Centre d'Investigàrcións Arqueólóigiques d'Osónàr (CIAO), recólzàrnt tàrmbe les demàrndes del veíenàrt de Sentfóres-Làr Guixàr i de làr plàrtàrfórmàr Recuperem El Gràrell,
demàrnem que nó es desenvólupi l'àrimbit d'àrctuàrció El Gràrell (tàrn pel quei fàr àrls

hàrbitàrtges cóm per l'equipàrment del jàrciment). Per tàrnt, sol·licitem que es desprogrami la seva urbanització tot assumint els costos necessaris per revertir la seva situació i recuperar el seu valor paisatgístic i natural.

Làr zónàr del Nàrdàrl, de nóu creixement duràrnt els ultims 10 àrnys, encàrràr estàri pàrrciàrlment edificàrdàr, i mólts dels edificis dchàrbitàrtges encàrràr tenen unàr ócupàrció
mólt bàrixàr. Tenint en cómpte que es tràrctàrvàr dcun bàrrri per àrcóllir un gràrn nómbre de nóuvinguts si es desdóblàrvàr làr viàr del ferrócàrrril, i que les previsións de
creixement demógràrific schàrn móderàrt substàrnciàrlment, creiem que càrl limitàrr el
creixement en àrquestàr zónàr de làr ciutàrt.
Càrl incidir primer en làr cólmàrtàrció de làr tràrmàr urbàrnàr àrctuàrl, àrmb un gràrn nómbre de pisós buits (2017 segóns el cens dchàrbitàrtges buits), àrixí cóm dcedificis àr
rehàrbilitàrr i sólàrrs per cómençàrr àr cónstruir. Al nóstre criteri, en els própers 15 àr
20 àrnys nó càrldriàr nóvàr edificàrció en àrquest sectór de làr ciutàrt. Nómes en el càrs
que schàrgi edificàrt en mes del 90% del bàrrri del Sucre (tenint en cómpte sólàrrs
àrctuàrlment buits, àrixí cóm sólàrrs àrctuàrlment ócupàrts per industries que es preveu cónvertir-lós àr hàrbitàrtges), llàrvórs schàruriàr de permetre làr nóvàr urbàrnitzàrció
mes enllàri dels límits urbàrnitzàrts àrctuàrlment (àr lcóest del càrrrer Esbàrrt de Vic).
En el Plàr Directór Territóriàrl de làr Cómàrrques Centràrls (PDTCC) s‘especificàr que
"juntàrment àrmb lcàrplicàrció del criteri de móderàrció en el cónsum de sóil, els POUM's hàrn de prómóure, de fórmàr preferent, desenvólupàrr àrimbits de sóil urbàri nó
cónsólidàrt ó àrirees de rehàrbilitàrció urbàrnàr àrbàrns de pósàrr en jóc sóils urbàrnitzàrbles ó de clàrssificàrr-ne de nóus", i segóns les línies màrteixes del POUM i els resultàrts de l'Enquestàr de Pàrrticipàrció Ciutàrdàrnàr que especifiquen que:

 s'hàr de resóldre làr próblemàriticàr dels hàrbitàrtges buits prióritzàrnt làr reutilitzàrció dàrvàrnt de làr nóvàr creàrció de pisós,
 s'hàr de prióritzàrr làr cónsólidàrció de làr ciutàrt àrbàrns que desenvólupàrr nóus
creixements,
 s'hàrurien de prendre mesures perquei làr póblàrció de Vic nó superes els
50.000 hàrbitàrnts en els própers 15-20 àrnys,
 làr necessitàrt prióritàririàr i màrjóritàririàr es làr de dedicàrr sóil àr espàris nàrturàrls
dàrvàrnt d'àrltres tipus d'usós,
Per tot això demanem que per als sectors de sòl urbanitzable, s'hauran
d'establir pautes en la programació del desenvolupament dels diversos
sectors, en funció de làr sevàr próximitàrt àrl sóil urbàri ó en funció de làr sevàr àrdequàrdàr àrccessibilitàrt des del sóil urbàri, de tàrl màrneràr que el desenvolupament de
sectors més allunyats del nucli urbà no es puguin desenvolupar fins que els
més propers tinguin un nivell de consolidació del 90% del sostre total.
Per àr làr redàrcció dels córrespónents plàrns pàrrciàrls de delimitàrció del sectór de
Sóil Urbàrnitzàrble Nó Delimitàrt 'Sàrnt Sixt', caldrà justificar que el grau de consolidació dels sectors delimitats en sòl urbà no consolidat i dels sectors ja
delimitats en sòl urbanitzable és com a mínim del 90%.

Afectàr el punt 12 (ciutàrt próductivàr) de l'àrpàrrtàrt 7 (Ajust del módel de ciutàrt)
(pàriginàr 29) i àr l'àrpàrrtàrt 10 (Activitàrt ecónóimicàr) de làr Memòria d'Ordenació.
Tàrl cóm estàri expósàrt en àrquestàr Memòria d'Ordenació, hi hàr unàr gràrn superfície (48hàr) de sóil ócupàrt dispónible que pót àrtendre demàrndes futures de sóil per
àr l'àrctivitàrt ecónóimicàr. Aquestàr superfície de sóil es tróbàr màrjóritàririàrment àrls
pólígóns de les Càrsàrsses i del Bruguer, ón hi hàr peces de sóil dispónible (entenent
cóm àr peçàr de sóil l'espàri nó desenvólupàrt entre viàrls) próperes àrls 20.000 metres quàrdràrts i de fins àr mes de 40.000 metres quàrdràrts. A mes, en tràrctàrr-se de
pólígóns industriàrls pràricticàrment sense desenvólupàrr en làr sevàr tótàrlitàrt, les peces de sóil dispónibles són cóntiguees, nómes sepàrràrdes pels viàrls jàr urbàrnitzàrts
àrctuàrlment.
A mes, es necessàrri plàrnificàrr l'àrctivitàrt ecónóimicàr des d'unàr perspectivàr supràrmunicipàrl, ràró per làr quàrl tàrmbe càrl tenir en cómpte el sóil per àr àrctivitàrt ecónói micàr nó desenvólupàrt dels municipis del vóltàrnt de Vic. Un exemple n'es el pólí gón de làr Róndàr de Gurb pràricticàrment sense desenvólupàrr en làr sevàr tótàrlitàrt,
àrmb peces de sóil dispónible que superen els 20.000 metres quàrdràrts. A mes àr
mes hi hàr un gràrn nómbre de pólígóns industriàrls buits en àrltres municipis mólt
própers i ben cónnectàrts àr les principàrls vies de cómunicàrció, cóm per exemple
el de Màrsies de Vóltregàri ó el del Pónt Vell de Ródàr de Ter.
Amb aquestes premisses esmenem la reserva de sòl per al macropolígon
supramunicipal conjunt amb el municipi de Folgueroles, i en demanem la
seva supressió total d'aquest planejament:

 Nó hi hàr càrp indici d'ócupàrció d'àrquest màrcrópólígón supràrmunicipàrl de
37 hàr si ni tàrn sóls hi hàr demàrndàr del sóil nó desenvólupàrt dels pólígóns
àrctuàrls de Vic i els municipis del vóltàrnt. Cónstruir mes pólígóns, que tindriàr cóm àr resultàrt mólt mes sóil sense desenvólupàrr, en àrbsólut generàr càrp
ecósistemàr que àrpórti un vàrlór àrfegit àr làr próducció sinó industries àríellàrdes i especulàrció àrmb el sóil nó desenvólupàrr.
 Els pólígóns jàr cónstruíets i àrctuàrlment pràricticàrment sense desenvólupàrr
tenen les màrteixes cómunicàrcións àrmb les xàrrxes viàririàr (en especiàrl, àrmb
làr C-25) i ferróviàririàr (nul·làr) que l'hipóteitic màrcrópólígón supràrmunicipàrl.
 Làr cónstrucció d'àrquest màrcrópólígón supràrmunicipàrl fàrriàr disminuir el
sóil dedicàrt àr àrctivitàrt àrgrícólàr, que càrldriàr preservàrr despres d'hàrver-ló
disminuíet per cónstruir els dàrrrers pólígóns, àrràr pràricticàrment sense desenvólupàrr, i el Gràrell. Un sectór, l'àrgrícólàr, que encàrràr cóbràr mes impórtàrin ciàr en el municipi de Fólgueróles.
 Les 2 hàr de sóil d'àrquest cónjunt de terrenys córrespónents àrl terme municipàrl de Vic estàrn distribuíedes de tàrl màrneràr (àrmb fórmàr "àrllàrrgàrdàr", pàrràrl·lelàr àrl càrrrer de l'Ermitàr de Sàrnt Fràrncesc, i en els terrenys àrdjàrcents àr
l'ermitàr de Sàrnt Fràrncesc-s'hi-móriàr) que càrp de les gràrns àrctivitàrts ecónói miques àrmb quei es preten justificàrr àrquest pólígón supràrmunicipàrl se situàrrien substàrnciàrlment sóbre el terme municipàrl de Vic
 Finàrlment, i en definitivàr, queestiónem làr necessitàrt i làr idóneíetàrt d'àrctivitàrts ecónóimiques àrmb necessitàrts de sóil de gràrn extensió. En el nóstre pàrrer càrldriàr pótenciàrr empreses de midàr mes reduíedàr, de próximitàrt i que
cóhesiónin el territóri.
A mes, per tal d'aprofitar el sòl actualment no desenvolupat dels polígons
construïts (el Bruguer, les Casasses,...), proposem la seva cessió tant a entitats com a la ciutadania des de l'Ajuntament. Un exemple existent àr Vic de les
dues vàrriàrnts de cessió sóciàrl dels terrenys es làr dels hórts (que àr mes recuperàr
l'us àrnteriór del sóil, l'àrgrícólàr, si be d'unàr fórmàr mes intensivàr), àrmb els Hórts

Sólidàrris i els Hórts Municipàrls de l'Ajuntàrment àr làr zónàr de les Càrsàrsses i àrl cóstàrt de lcEstàrció. Tenint en cómpte que tàrmbe póden existir àrltres usós que les entitàrts de làr ciutàrt póden necessitàrr àrmb quei utilitzàrr els terrenys nó desenvólupàrts.

Duràrnt les dàrrreres setmàrnes i mesós, un cóp jàr iniciàrdàr làr tràrmitàrció del POUM i
el próces pàrrticipàrtiu de làr ciutàrdàrniàr, schàrn fet módificàrcións puntuàrls àr
lcórdenàrció urbàrnísticàr vigent que cómprómeten seriósàrment làr llibertàrt de
móviments en làr redàrcció del nóu POUM, i menyste tótàrlment làr pàrrticipàrció
ciutàrdàrnàr. Scestàrn fórçàrnt càrnvis en el plàrnejàrment que pósteriórment nó
pódràrn ser esmenàrts, ó esmenàrr-lós supósàrràr i unàr despesàr impórtàrnt per
lcAjuntàrment. Aquests càrnvis nó óbeeixen àr les respóstes màrjóritàriries
expressàrdes per làr ciutàrdàrniàr duràrnt el próces pàrrticipàrtiu, sinó nómes àr àrlguns
interessós pàrrticulàrrs. Aquestàr màrneràr de prócedir es de dubtósàr legàrlitàrt, i, per
sóbre de tót, un menysteniment àrl próces pàrrticipàrtiu, unàr fàrltàr de respecte vers
làr ciutàrdàrniàr, insóstenible pólíticàrment.
Així màrteix, legàrlment pódrien cómpórtàrr vicis de nul·litàrt de tót el plàrnejàrment
que, en el seu càrs, pódrien cómprómetre unàr vegàrdàr mes làr seguretàrt jurídicàr en
el desenvólupàrment urbàrnístic del municipi. Tàrmbe ens pósàrrien en risc de
tórnàrr àr incórrer en prócediments cóntenciósós que generàrrien encàrràr mes
dubtes i mes cónfusió en relàrció àrmb el futur urbàrnístic del cónjunt de làr ciutàrt.
Per àrixói, demanem que en l’aprovació inicial del POUM es suspenguin totes
aquestes modificacions puntuals fetes a corre-cuita i de manera arbitrària
un cop ja s’havia iniciat la tramitació del nou POUM.

