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El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a l’Ajuntament de Viladecans, i 
en el seu nom la portaveu BÀRBARA LLIGADAS I MUÑOZ amb DNI 00000000-0, domiciliat 
a efectes de notificacions al carrer Jaume Abril, número 2, 08840 Viladecans (Baix Llobregat) 
i correu electrònic erc@viladecans.cat  
 
 
 
 
EXPOSEM 
 
 
Que després de ser aprovat inicialment el projecte d’urbanització de la modificació del Pla 
parcial del sector “Llevant” de Viladecans i tenint en compte que el termini d’exposició 
pública del projecte i, per tant, el període per presentar al·legacions es manté obert fins al 18 
de setembre de 2017, aquest grup manifesta el seu interès en participar-hi i es persona en el 
tràmit formulant una sèrie d’al·legacions que s’especifiquen a continuació.  
 
 
 
Viladecans, 18 de setembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀRBARA LLIGADAS I MUÑOZ  
DNI 00000000-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lm. Sr. CARLES RUIZ NOVELLA 
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AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR “LLEVANT” DE 

VILADECANS 
 

CONSIDERACIONS GENERALS:  
 
El 1995 es va aprovar definitivament la modificació del Pla general del sector d’Oliveretes - 
Torrent Fondo promogut per l’Incasol, empresa pública de la Generalitat i propietària d’una 
part important dels terrenys, però el Pla parcial posterior es va aturar a causa de les 
pressions dels ajuntaments de Sant Boi i Viladecans, així com d’una part important dels 
propietaris afectats.  
 
El Pla parcial del sector “Llevant” (Pla de Llevant o Pla d’Oliveretes) es va aprovar l’abril de 
2007 a les acaballes de la bombolla immobiliària. A diferència del primer, aquest Pla va ser 
redactat i promogut per l’empresa municipal Vimed. L’Ajuntament va ser el principal promotor 
de la modificació urbanística a la falda de la muntanya de Sant Ramon, al sector 
d’Oliveretes, que a la pràctica representava la destrucció d’un dels últims espais naturals 
annexos al nucli urbà. La iniciativa va generar una forta contestació per part de la ciutadania, 
vehiculada a través de la Plataforma Salvem Oliveretes. ERC Viladecans es va significar des 
del primer moment com un dels grups polítics més actius a l’hora de denunciar i lluitar contra 
les intencions del consistori.  
 
L’esclat de la crisi va impedir que el Pla es desenvolupés com estava previst. Però amb la 
recuperació actual de l’activitat econòmica el sector de la construcció ha revifat i s’han encès 
de nou totes les alarmes. Avui veiem com Viladecans torna a caure en els mateixos errors 
del passat, els que ens van dur al col·lapse del sistema i van deixar milers de persones al 
carrer o en situació de precarietat. L’obra del govern local es caracteritza des de fa molts 
anys per l’aposta pel creixement infinit, impulsada ara pels alts preus dels habitatges a 
Barcelona i la gentrificació que expulsa molts dels seus veïns a la primera, segona o tercera 
corona metropolitana. També s’aprofita de la moratòria de la capital a la construcció de nous 
hotels.  
 
Des de l’Ajuntament el Pla de Llevant de 2007 es va vendre amb l’eufemisme d’ecobarri però 
a la pràctica sentenciava a mort el sector d’Oliveretes. La proliferació d’edificis, carrers i nous 
vials trossejaven i representaven una forta petjada a l’entorn. El 2015, poc abans de les 
últimes eleccions municipals, el govern del PSC -en aquella ocasió sense el suport dels seus 
socis d’ICV-EUiA- va aconseguir aprovar una modificació del Pla parcial que concentrava 
l’edificació a la zona més propera a la carretera de Barcelona. A canvi, no obstant, 
augmentava el sostre residencial i les alçades dels edificis respecte al projecte de 2007: 
gairebé 3.000 habitatges en 62 blocs de 4 a 11 plantes. Malgrat l’alliberament d’edificació a 
l’àmbit d’Oliveretes, l’impacte sobre el model de ciutat i la silueta urbana serà igualment 
irreparable, sense continuïtat amb el sistema predominant a Viladecans (PB+4) que estableix 
el Pla General Metropolità des dels anys 70. S’incideix de nou en la proliferació d’edificis 
excessivament alts que desvirtuen el caràcter del nostre municipi com ja es va posar de 
manifest amb el projecte de reforma del Polígon Industrial del Centre, els blocs de 
Vilamarina, el bloc del carrer Josep Pallach a les portes del barri d’Alba-rosa o el futur hotel 
de quatre estrelles amb dotze plantes al costat del parc de negocis i l’autovia C-32. Sembla 
que el govern vulgui convertir Viladecans en la ciutat dels gratacels. Per res s’han tingut en 
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compte les recomanacions del catàleg del paisatge del Delta del Llobregat impulsat pel 
Govern de la Generalitat quan insta a evitar el contínuum urbà entre les poblacions de 
Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat (el Pla de Llevant contribueix a 
eliminar els pocs trams sense urbanitzar que separen el nostre municipi del polígon industrial 
de Sant Boi) o quan també incideix en la importància d’evitar volums desorbitats que trenquin 
amb la silueta urbana de les poblacions, especialment en les primeres línies del nucli urbà 
com és el cas que ens ocupa.  
 
D’altra banda, segons càlculs estimats, el nou barri a Llevant comportaria l’arribada de 9.000 
veïns, 1.600 en edat escolar, amb el corresponent impacte en els accessos, el trànsit o el 
mapa educatiu de la ciutat. La pressió demogràfica tensaria encara més uns serveis públics i 
unes comunicacions que no estan preparades per un augment substantiu de la població, ja 
que es tracta de construir ras i curt un nou barri del no res. A més, segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya el 2011 a Viladecans hi havia 2.700 habitatges buits: quina 
necessitat justifica ara la construcció de 2.900 habitatges? El creixement de la població en 
aquests anys ha estat fins i tot negatiu, les previsions més optimistes no s’han complert, les 
xifres de natalitat s’han mantingut sota mínims... Per què aquest interès en construir? 
Probablement la necessitat d’urbanitzar i edificar terrenys lliures tingui més a veure amb 
Vimed, la promotora immobiliària de l’Ajuntament acumula més de 50 milions d’euros de 
deute i reserves negatives per les pèrdues registrades en els últims anys, i gran part 
d’aquest deute està lligat a Llevant: Vimed té subscrits 3 préstecs hipotecaris de 8 milions 
(24 milions en total), amb la garantia dels terrenys que té en propietat a Oliveretes. És a dir, 
sembla que l’objectiu real sigui sanejar Vimed però pagant una factura molt cara: 
hipotecarem el nostre model de ciutat amb la venda de més terrenys públics urbanitzables al 
millor postor. L’equip de govern confia a vendre més patrimoni municipal amb la revifalla de 
la construcció per fer front a les dificultats econòmiques, amb el risc de generar un nova 
bombolla immobiliària.  
 
ERC Viladecans considera que, de la mateixa manera que es va aturar el projecte de 
reforma del Polígon Industrial del Centre i es va reorientar amb les aportacions i el consens 
de tots els actors implicats, cal frenar també el desenvolupament previst del Pla de Llevant i 
repensar-lo de cap a peus, amb transparència i participació ciutadana. Per això el nostre 
grup municipal va presentar una moció al Ple de maig de 2017 on demanàvem a l’equip de 
govern que reconsiderés el projecte. Novament els socis de govern es van dividir i el PSC es 
va mostrar inflexible còmodament assistit pel PP i les abstencions de Ciutadans i Guanyem-
CAP. 
 
La posició d’Esquerra Republicana passa per replantejar la planificació urbanística 
conscients que s’ha d’intervenir i és inviable no fer res, ja que s’haurien de recompensar als 
propietaris. Però sí es pot actuar amb responsabilitat: recalculant el sòl edificable, 
concentrant l’afectació a la franja més propera a la carretera C-245, reduint les alçades dels 
edificis excepcionalment fins a sis plantes a les zones més alineades amb la carretera de 
Barcelona, preservant Oliveretes com a pulmó verd de la ciutat i revisant tot el Pla amb la 
participació activa dels veïns. Per això, entre d’altres, plantegem un procés de participació 
ciutadana com a mecanisme per revitalitzar l’urbanisme democràtic i tenint en compte 
l’especial rellevància pels interessos dels veïns. Cal recordar que el passat mes d’abril el Ple 
municipal va aprovar una moció d’ERC Viladecans pactada amb l’equip de govern per 
promoure un canvi de paradigma en la gestió de l’urbanisme a Viladecans. L’acord passava 
especialment per facilitar informació i promoure la participació veïnal davant projectes 
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urbanístics, com el que ens ocupa, amb una afectació important pel conjunt del municipi i 
que generen dubtes entre la població. Lamentem que fins ara el govern s’hagi negat a 
implementar aquesta opció al Pla de Llevant però considerem que encara som a temps de 
reconduir la situació i per això aquestes al·legacions.  
 
Tanmateix, i tenint en compte que l’actual moment té a veure amb el Projecte d’urbanització 
de la modificació del Pla Parcial del sector “Llevant” de Viladecans (en endavant 
PUMPPSLL), en el document presentem quatre al·legacions principals. Segons el nostre 
parer l’ordenació que es planteja a la memòria original no resol de forma satisfactòria els 
objectius de preservació ambiental i paisatgística. La modificació del Pla preveu 62 blocs 
residencials amb alçades variables d’onze (4 blocs), deu (6 blocs), vuit (27 blocs), set (9 
blocs), 6 (4 blocs), 5 (7 blocs) i 4 (5 blocs) plantes, a més de tres vials clarament 
prescindibles que trinxen l’espai o l’àmbit a preservar. El Pla de Llevant ha de ser una 
oportunitat per preservar el patrimoni natural i arquitectònic a la falda de la Muntanya de Sant 
Ramon.  
 
En concret, l’aposta d’ERC Viladecans consisteix en consolidar una sèrie d’àmbits per 
conservar els valors naturals i paisatgístics de l’entorn, consolidant o creant diversos parcs i 
rambles. També tractem de reduir el greu impacte ambiental i econòmic de les obres 
d’urbanització, molt invasives (es preveu un gran moviment de terres degut a la gran 
quantitat de desnivells, talussos i terraplens que s’hauran de construir), amb una 
estructuració més eficient de la mobilitat i una classificació funcional de les vies urbanes 
encaminada a fomentar el gaudi dels espais públics facilitant l’accés a aquests espais des de 
la resta de Viladecans. Un cop verificats i comprovats els beneficis d’aquesta alternativa, 
caldria tramitar una segona modificació del Pla parcial que es justificaria per l’estalvi 
econòmic obtingut de la reducció en superfícies urbanitzables i pels beneficis socials amb la 
millora de la qualitat ambiental i paisatgística, en el benentès que es respecta el sostre 
edificable i el número màxim d’habitatges establerts en l’ordenació vigent.  
 
Dos valors patrimonials destaquen pel que fa als bens immobles afectats pel PUMPPSLL 
com són la Bòbila de Sales i l’ermita de la Mare de Déu de Sales. En aquest darrer cas cal 
destacar el procés de degradació iniciat amb la construcció del Tanatori el 2014. Una ermita 
d’inspiració romànica i gòtica ubicada en un petit turó, damunt les restes d’una vil·la romana 
que confirma el valor i la singularitat del lloc i conseqüentment la necessitat de delimitar un 
àmbit de protecció. El Pla aprovat el novembre de 2015 preveu -en un radi de 150 metres 
amb centre a l’ermita de Sales o el cementiri- la construcció d’un vial de tràfic intens de 20 
metres d’amplada, dos blocs d’habitatges d’onze plantes, un bloc de set plantes i una 
previsible superfície comercial de planta baixa que, en la seva globalitat, afecta greument la 
qualitat ambiental de l’entorn de l’ermita i el cementiri municipal. Per evitar-ho ERC planteja 
aquí la delimitació d’una àrea de protecció destinada a parc urbà, soterrant la rasant de la 
nova via de ronda o de circumval·lació per sota del camí del cementiri tal com havia previst 
el Pla aprovat l’any 2004. Aposta així mateix per racionalitzar la xarxa viària de forma que 
minimitzi l’afectació paisatgística de l’àmbit de Llevant, alleugerí l’intens tràfic del barri de la 
Torre Roja i es projectin vies verdes de connexió dels barris Eixample i Montserratina, Casc 
Antic i Barri de Sales amb els recorreguts tradicionals de la muntanya de Sant Ramon i 
l’ermita de Sales o el cementiri. En aquest cas, es tractaria d’establir una ordenació de 
l’edificació residencial de sis plantes com a màxim a una distància no inferior a 175 metres 
de radi des de l’ermita.  
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Plantegem alhora soterrar la circumval·lació al sector d’Oliveretes, almenys plantejar el 
soterrament parcial per minimitzar l’impacte sobre l’entorn. El PUMPPSLL ha de ser també 
una oportunitat per endreçar la xarxa elèctrica que trinxa la falda de la muntanya de Sant 
Ramon i per promoure el soterrament de les línies aèries de molt alta tensió que malmeten el 
paisatge i poden comportar perjudicis per la salut dels veïns de Can Preciós i del nou barri 
projectat. També plantegem conservar la Bòbila de Sales en la seva integritat com a un dels 
últims vestigis del patrimoni fabril de Viladecans, no només la xemeneia i els forns com 
preveu el projecte de l’Ajuntament, sinó en la seva integritat per convertir-la en un 
equipament cívic i cultural que doni servei als nous veïns, així com als del barri de la Torre 
Roja, Can Preciós i Sales. ERC va plantejar durant la campanya de les eleccions municipals 
de 2015 transformar la bòbila en la segona biblioteca pública de la ciutat, però el govern local 
ha optat per Can Ginestar. Tanmateix considerem que podria ser igualment una bona 
oportunitat per guanyar un equipament públic per a la ciutadania, més encara després de la 
desaparició del Poliesportiu Municipal del Centre.  
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Al·legació  1. VIMED 
 
Tenint en compte que el PUMPPSLL és el projecte urbanístic de més envergadura i 
complexitat de l’actual mandat municipal, el fort rebuig manifestat per una part important de 
la societat civil, la necessària transparència durant tot el procés d’urbanització i 
reparcel·lació, així com l’opacitat que caracteritza el funcionament de les empreses 
municipals que escapen del control i seguiment de l’opinió pública i els grups municipals a 
l’oposició, 
 
 
Proposem :  
 
1.- Garantir que la tramitació, urbanització, parcel·lació i gestió administrativa de tots 
els processos vinculats al PUMPPSLL seran assumits i transferits als serveis propis 
d’urbanisme i planificació territorial de l’Ajuntament de Viladecans, enlloc de 
l’empresa municipal VIMED. 
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Al·legació 2. Pla alternatiu 
 
El passat mes de juliol el Centre d’Estudis Urbans de Viladecans (CEUV) va presentar a la 
ciutadania una reformulació del Pla de Llevant molt més acceptada pels agents socials i 
associacions de veïns, amb menys impacte ambiental i econòmic. La característica més 
important d’aquest nou disseny és que redueix els vials en un 30%, amb la qual cosa ja no 
parlem d’un projecte d’urbanització de 44M€, respecta la topografia del terreny, segueix amb 
la trama urbana dibuixant un nou barri d’acord amb el seu entorn, i protegeix i oxigena el 
cementiri i l’ermita de la Mare de Déu de Sales, un indret de màxim respecte i calma.  
 
Aquesta proposta demostra que hi ha un pla alternatiu al projecte actual i la volem exposar a 
continuació: 
 

1- Integració 
Creiem que la integració del nou barri amb l’entorn i amb la ciutat en general és bàsic per la 
continuïtat de la trama urbana i per poder distribuir més correctament els serveis bàsics i 
millorar la gestió dels recursos. 
 

2- Vialitat 
El tret més important de la reducció del 30% dels vials és la reducció del cost d’urbanització 
en una proporció semblant, per tant el projecte podria reduir-se fins als 35M€ o menys, el 
que ve a ser un estalvi aproximat d’uns 10M€. Per altra banda la filosofia del projecte 
alternatiu és fer la via cornisa com un vial “ràpid” d’accés al nord del municipi, sense gaires 
interrupcions i convertir els vials interiors del barri en carrers per a l’accés als nous 
habitatges. El canvi d’orientació dels vials interiors del barri responen al concepte de 
construcció sostenible. A més, la proposta alternativa dóna un plus de seguretat ciutadana i 
facilita la vigilància de la policia, ja que els carrers són més rectilinis. 
 

3- Habitatges 
La proposta planteja un barri tipus Can Preciós, homogeneïtzant les alçades dels edificis a 
PB+4, excepte la part de Torrent Fondo on podrien arribar a PB+6. Creiem que un barri 
d’aquestes característiques és més sostenible, ja que la superior superfície de les cobertes 
augmenta la superfície per a la instal·lació de plaques solars e inclús de dipòsits de recollida 
d’aigües pluvials per a l’ús de l’habitatge. A més, en una torre aïllada els pisos estan més 
desprotegits i per tant fan un consum energètic superior per escalfar o refredar l’ambient que 
arquitectures més compactes. En ambdós casos és viable la creació de zones comunitàries 
amb ofertes atractives d’ús. I, de cares als propietaris dels terrenys, en el nou pla es manté 
l’edificabilitat del pla vigent, sense perjudici econòmic. 
 

4- Zona verda i forestal 
Amb l’alternativa i l’eliminació de vials no necessaris, es crea una gran zona verda entre la 
via cornisa i la via verda. Amb el canvi de topologia de barri es guanya un espai verd just 
davant del cementiri. I pel sud també s’oxigena amb més zona lliure a la plaça de la Bòbila 
de Sales i a la zona d’equipaments de la Torre Roja. 
 

5- Cementiri 
El projecte aprovat encaixona el cementiri i l’ermita de Sales i no resol els problemes 
d’aparcament que té el tanatori i el cementiri. En canvi, el projecte alternatiu preveu una zona 
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verda just davant del cementiri i la construcció d’un pàrking soterrat. També preveu el 
soterrament via calaix obert i plataforma de la part de via cornisa que passa davant del 
cementiri perquè el trànsit rodat no trenqui la pau i tranquil·litat que ha de tenir un cementiri. 
 
Detall: 
 

1 
Integració 

Pla Vigent , molt divergent amb les edificacions de l’entorn 

Alternativa CEUV, continuïtat amb les edificacions de l’entorn 
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2 
Vialitat 

Pla Vigent 
- A l’alternativa hi ha una reducció del 30% dels vials i els interiors del barri es 

reorienten a la topografia del terreny reduint el moviment de terres i l’impacte 
mediambiental i paisatgístic. 

- S’eliminen els tatxats i la rotonda nord de via cornisa, la rotonda est es substitueix 
per una gran illeta. 

- Es modifica el traçat de via cornisa fent-lo més suau, sense tantes interrupcions a 
la via ràpida. 

- Es redueix el vial central del barri i es categoritza igual que la resta de carrers. 

Alternativa CEUV 
- Es simplifica la vialitat 
- Es crea una via verda per relligar amb els parcs de la ciutat 
- Es respecten tots els trams de les rieres 
- El parc de la Torre Roja hi passen dos carrers d’un sol carril 
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Comparativa vialitat del pla aprovat (negre) i l’alternativa (verd) amb les corbes de 
nivell mestre cada 25m 

- Es pot apreciar com en el projecte alternatiu, els vials propis del barri segueixen 
les corbes de nivell. 

- Com el traçat de la via cornisa és més eficaç en el nou dibuix, sense tantes 
interrupcions. 

- En definitiva el nou disseny no secciona tant el terreny. 
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3 
Habitatge 

 
Pla Vigent 
- 62 blocs aïllats amb alçades aleatòries entre PB+3 fins PB+10 
 

 
Alternativa CEUV 
- 23 blocs agrupats de PB+4 i PB+6 a la zona de Torrent Fondo 
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4 
Zona 
verda 

Pla Vigent, secciona en varies parts el parc pre-forestal 
 

Alternativa CEUV respecta el parc preforestal i un vial verd per enllaçar amb la ciutat 
 

Pla Vigent Alternativa CEUV, oxigena el cementiri i 
els nous habitatges propers amb una 
zona verda 
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Pla Vigent 

Alternativa CEUV, 
- Respecte el segon tram de la riera i amplia la plaça central del nou barri, la Bòbila de 
Sales. 
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5 
Cementiri 

Pla Vigent. La distància entre el cementiri i els primers habitatges és de 54m i de 
45m amb tanatori amb la via cornisa pel mig. 

Alternativa CEUV, La distància entre el cementiri i els primers habitatges és de 
132m i de 112m amb tanatori amb la via cornisa soterrada pel mig, per tant sense 
la visió del trànsit afavorint la tranquil·litat i la pau que exigeix aquest indret. 
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Proposem : 
 
1.- Tenint en compte que el CEUV ha presentat un projecte que demostra que hi ha 
alternativa a l’aprovat, i que redueix en un 30% els vials, manté l’edificabilitat del pla, 
és menys agressiu amb el terreny i dona l’entitat i importància al cementiri de la nostra 
ciutat, sol·licitem un replantejament del projecte d’urbanització i del PUMPPSLL per 
adaptar-lo a una nova proposta que sigui molt més respectuosa, atès que només 
depèn de voluntat política. 
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Al·legació 3. Projecte Urbanístic 
 
Tot i que no estem d’acord amb el planejament vigent, proposem: 
 

1- Cal paginar els informes per fer més fàcil la seva lectura i anàlisi. 
 
2- S’ha d’executar el tram de via cornisa entre la rotonda situada més a l’est i fins al 

terme municipal de Sant Boi de Llobregat, tal i com exigia la Generalitat en les seves 
consideracions, en comptes de realitzar simplement una reserva d’espai. 

 
3- Sol·licitem soterrar la part de via cornisa que passa per davant del cementiri, tipus 

calaix obert i plataforma, per donar-li més pau i tranquil·litat a l’emplaçament. 
 

4- Sol·licitem soterrar la part de via cornisa que passa per davant de la zona 
d’Olivaretes, tipus calaix obert i plataforma, per disminuir l’impacta paisatgístic i 
ambiental 

 
5- Aprofitar la creació de nous carrers i places per establir un  nomenclàtor que doni 

visualització a les dones, compensant la seva mancada presència als barris de la 
ciutat. 

 
6- Cal asfaltar els carrers amb l’asfalt amb banda de rodada silenciosa per reduir el 

soroll, asfalt insonor.  
 
7- Cal preveure una gran zona d’aparcament per al cementiri. 

 
8- Cal exigir tota la senyalització vertical en alumini. 

 
9- Caldria senyalitzar els passos de vianants de via cornisa mitjançant senyalització 

fluor il·luminada i en cap cas, pintar de color vermell aquests passos. També caldrà 
il·luminació específica per aquests passos. 

 
10- En cap cas es pot acabar la vialitat proposada al CAP fins que no estigui construït el 

nou Institut Escola Mediterrània. 
 

11-  Sol·licitem que es defineixin els carrils bici segregats ja que, tal i com proposa el 
projecte, si amb posterioritat s’amplien voreres per encabir-los es reduirà la zona 
verda definida. 

 
12-  Sol·licitem que es mantingui a més de la xemeneia de la Bòbila Sales i els forns, 

l’edifici per a destinar-hi equipaments pel barri de Llevant, Torre-Roja i Sales, que es 
declari bé d'interès local i s’inclogui dins del catàleg de patrimoni. A més, sol·licitem 
que el disseny de la plaça estigui relacionat amb la història fabril. 

 
13-  Cal ampliar els punts de càrrega per a cotxe elèctric, de 2 a 6. 

 
14-  Cal augmentar el del 10% al 25% els pisos protegits i destinar-los exclusivament a 

lloguer, tal i com preveu la nova Llei d’urbanisme que encara no està aprovada. 
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Al·legació  4. Procés participatiu 
 
Després de l’experiència obtinguda en el procés de participació de la Modificació puntual del 
Polígon Industrial centre i de la moció presentada juntament amb l’equip de govern i 
aprovada al Ple municipal del mes d’abril per consolidar un canvi de paradigma en la gestió 
de l’urbanisme a Viladecans proposem: 
 
 
1- Obrir un procés participatiu perquè les AAVV properes al nou barri i la ciutadania en 
general puguin donar la seva opinió i participar de l’execució del nou projecte 
alternatiu a l’actual. En cas que finalment no es vulgui treballar un projecte més 
respectuós amb la ciutadania i l’entorn, també reclamem que les AAVV i la ciutadania 
en general siguin informades com correspon i es garanteixin vies de comunicació 
bidireccionals. 


