
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí crític al pàrquing soterrat 

de l’Hospital de la Santa Creu
A partir d’ara no votarem a favor de 

bonificacions perquè guanyaran diners 

amb l’aparcament privat.             #pledevic

Votem a favor de la moció 

que exigeix a RENFE i ADIF 

iniciar les obres 

reparació i millora 

l’estació de tren de Vic
volem seguir tenint una estació 

fantasma on no hi hagi ni lavabos, ni 

bar, ni ascensor.                           #mocions

Exigim que Ajuntament canviï 

els cartells de prohibició de 

camions Actualment els diferents

cartells que hi ha a les entrades de Vic 

estan impedint el pas de camions pel nucli 

urbà de la ciutat.                                          

L’equip de govern aprova una rebaixa 

d’impostos als rics amb la pròrroga de les 

ordenances fiscals Votem en contra perquè no fan funció 

de redistribució de la riquesa 

solars buits i la modificació de les plusvàlues

deixarà de recaptar diners. També perquè no s’han r

propostes de la CUP com (1) que església

que no són de culte, (2) reglamentar solars buits i bonificar 

impost pels que es cedeixin per a usos s

escoles bressols municipals en un 10

contribució dels multipropietaris a partir de les segones 

propietats.                                                             
 

soterrat 

de l’Hospital de la Santa Creu 

otarem a favor de 

perquè guanyaran diners 

pledevic 

Abstenció en la 

informe per modificar el POUM a la Illa 

Càrnia Demanem més compromís de l’

per denunciar la precarietat 

empreses càrniques vigatanes.                    

Votem a favor de la moció 

que exigeix a RENFE i ADIF 

les obres de 

reparació i millora a 

l’estació de tren de Vic No 

volem seguir tenint una estació 

fantasma on no hi hagi ni lavabos, ni 

mocions 

que Ajuntament canviï 

els cartells de prohibició de 

Actualment els diferents 

a les entrades de Vic no 

de camions pel nucli 

                        #prec 

El vot en contra

l’abstenció de SI tomben la 

moció de la CUP 

cabana porcina i els purins
Defensem que una moratòria en la 

construcció o ampliació de noves granges 

pot evitar l’augment dels purins a Vic i 

comarca.                                                 

Demanem que Ajuntament faci 

campanya local d’informació 

sobre consulta del 9
els vigatans i vigatanes coneguin tots els 

detalls del procés participatiu.                

L’equip de govern aprova una rebaixa 

d’impostos als rics amb la pròrroga de les 

otem en contra perquè no fan funció 

i amb la rebaixa en la taxa de 

solars buits i la modificació de les plusvàlues l’Ajuntament 

. També perquè no s’han recollit les 

ue església pagui l’IBI en edificis 

eglamentar solars buits i bonificar 95% 

n per a usos socials, (3) abaixar taxa 

bressols municipals en un 10% i (4) incrementar la 

ls multipropietaris a partir de les segones 

                                  

Abstenció en la sol·licitació d’un 

informe per modificar el POUM a la Illa 

emanem més compromís de l’Ajuntament 

precarietat de les treballadores de les 

vigatanes.                            #pledevic 

El vot en contra de CiU i 

l’abstenció de SI tomben la 

de la CUP sobre la 

cabana porcina i els purins 

efensem que una moratòria en la 

construcció o ampliació de noves granges 

t evitar l’augment dels purins a Vic i 

                           #mocions 

Ajuntament faci 

campanya local d’informació 

sobre consulta del 9-N Volem que 

els vigatans i vigatanes coneguin tots els 

detalls del procés participatiu.                #prec 


