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AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01 CAN 

SELLARÈS” DE VILADECANS 

En data 9 d’octubre de 2019 va sortir el decret d’alcaldia pel qual es resol aprovar inicialment el 

Pla de Millora Urbana “PMU-01 Can Sellarès” de Viladecans, obrint-se així un període 

d’informació pública al qual ens personem presentant al·legacions mitjançant aquest escrit.  

 

CONSIDERACIONS GENERALS 

Des del grup d’ERC-AM a l’Ajuntament de Viladecans considerem que el Pla de Millora Urbana 

(PMU-01) de Can Sellarès representa un retrocés, sinó una amenaça, pel sector ponent de 

Viladecans ja que redueix i desnaturalitza un espai obert i d’equipaments, un espai històric, que 

fins ara esponja un barri densament poblat com Can Palmer i els nuclis urbans més propers. El 

recinte de Can Sellarès, amb la masia i els equipaments esportius adjacents, representa un 

autèntic pulmó al límit del terme municipal de Viladecans limítrof amb Gavà, on el contínuum 

urbanitzat es caracteritza per la manca d’espais verds i espais lliures d’ús públic.  

La planificació plantejada representa una amenaça per la qualitat de vida dels veïns i veïnes de 

Can Sellarès, principalment per la pèrdua de m2 d’espais lliures i d’equipaments. Veiem, una 

vegada més, com l’Ajuntament -a través de l’empresa municipal Vimed- pretén vendre i 

privatitzar terrenys públics per construir fins a 238 nous habitatges al llindar de l’avinguda de la 

Riera de Sant Llorenç. És la mateixa recepta que ja hem vist abans al Pla de Llevant o al solar de 

l’antic Poliesportiu Municipal del Centre. Aquesta vegada és una operació de 35.281 m2 dels 

quals un 92% són propietat de l’Ajuntament de Viladecans i l'Ajuntament de Gavà. 

Es preveu aixecar una filera d’habitatges al costat nord de l’avinguda que separa les dues ciutats 

amb un total de 22.580 m2 d’edificabilitat. Els blocs poden arribar a les 9 plantes en línia amb la 

tendència del consistori de permetre alçades clarament per sobre de la tònica habitual de 

Viladecans, on el Pla General Metropolità estableix un màxim de 4 plantes. Es tracta de treure 

el màxim benefici als terrenys municipals i de fer-ho a través de Vimed per esquivar la 

fiscalització del Ple i dels grups polítics a l’oposició, encara que el preu a pagar sigui la pèrdua de 

la idiosincràsia i la principal raó de ser de Can Sellarès: una illa necessària enmig de nuclis 

habitats amb equipaments esportius i d’esbarjo. Equipaments molts d’ells en desús, en estat 

d’abandó o manca de manteniment després d’anys d’oblit com l’antiga piscina descoberta. I si 

és cert que es preveu una nova sala polivalent i un nou camp de futbol, també ho és que 

desapareix la pista de bàsquet, la pista de futbol sala, espai obert o la piscina.   

Es confirma una vegada més com l’Ajuntament només sap promoure nous equipaments -en 

aquest cas equipaments esportius llargament esperats i demanats pels clubs i la ciutadania 

davant les mancances actuals- quan van associats a grans operacions immobiliàries. Això o 

hipotecant els comptes municipals durant tot un mandat com va succeir amb la construcció del 
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complex esportiu Podium el 2015. Es confirma la costum d’associar noves inversions a la 

construcció de nous habitatges, un peix que es mossega la cua ja que els serveis queden 

ràpidament col·lapsats quan entren en funcionament amb l’arribada de més població. Al nostre 

grup municipal també li preocupa l’afectació que comportarà l’augment poblacional en aquest 

punt sobre el trànsit, la mobilitat i la disponibilitat de places d’aparcament del sector ponent. 

El grup d’ERC a l’Ajuntament també està especialment preocupat per la desnaturalització de la 

masia històrica de Can Sellarès i el seu entorn. La masia, declarada Bé Cultural d’Interès Local 

(BCIL) per acord del Ple municipal el passat 2 de maig i amb arbres declarats d’interès 

patrimonial com els xiprers del passeig de l’entrada, es veu seriosament amenaçada pel PMU-

01 que ens ocupa. Amb la construcció de sis unitats/blocs d’habitatges amb alçades que van de 

les 3 a les 9 plantes en el seu vessant occidental es desvirtua la seva naturalesa i majestuositat, 

com a antiga masia amb terrenys lliures als seus voltants. L’edifici singular, que es remunta al 

segle XV, és un dels símbols i emblemes de Viladecans i aquest “Pla de Millora Urbana” 

representa un encaixonada sense pal·liatius. Un exemple més de la poca sensibilitat d’aquest 

consistori amb la preservació i valorització del patrimoni històric.  

El Can Sellarès que ha arribat fins als nostres dies és fruit del pas de moltes generacions i de la 

història inseparable de Gavà i Viladecans. És el resultat de la compra de la masia per part de la 

Compañía Roca Radiadores a principis dels anys 50 per convertir-la en un centre d’esbarjo i 

d’esports per als treballadors de la fàbrica i les seves famílies. El desembre de 1987 els terrenys 

van passar a propietat dels ajuntaments de les dues poblacions que varen configurar una 

mancomunitat de serveis per a la seva gestió, dedicant l’entorn a activitats esportives, culturals 

i d’esbarjo. Per tant, la configuració de Can Sellarès com a pulmó d’oci i activitats recreatives 

pels barris més propers està consolidada des de fa gairebé 70 anys. És tot això el que ara està 

en joc i el que pretenem conservar amb les nostres al·legacions. 
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AL·LEGACIÓ 

Argumentació política de la proposta: 

Malgrat estem en una etapa avançada del projecte urbanístic, atès que fou en finalitzar fa dos 

mandats que es feu l’aprovació inicial i ara ens trobem davant del Pla de Millora Urbana “PMU-

01 Can Sellarès”, considerem que els costos socials, urbanístics i d’impacte general a la ciutat i 

al barri són d’una gran magnitud, tal i com detallem en les consideracions generals, per això 

creiem que cal repensar el projecte des del principi.  

Hem de tenir presents experiències recents de resposta social davant d’un projecte urbanístic 

imposat com el Polígon Industrial, i com d’aquell aprenentatge en vam treure un acord social de 

participació ciutadana en els diversos projectes urbanístics. Així com també l’evolució històrica 

d’un projecte de gran magnitud per a la ciutat com és el Pla de Llevant, malgrat ser aprovat en 

diverses ocasions, es va reiniciar i refer en més de dues ocasions, sent el resultat del projecte un 

menor impacte, malgrat que des d’aquest grup municipal continuem rebutjant-lo perquè no 

representa el nostre model de ciutat.  

Per tot això i conscients que el canvi de posicionament només depèn de voluntat política, 

sol·licitem:  

1- Aturar el projecte urbanístic previst a Can Sellarès i replantejar-lo tenint en compte les 

necessitats del barri i de la ciutat a través de la informació ciutadana, tot prioritzant els 

següents elements:  

a. Obertura de l’espai que envolta les instal·lacions de Can Sellarès per fer-ne 

accessible l’accés.  

b. Conservació i ampliació de l’antiga piscina descoberta de Can Sellarès.  

c. Conservació i millora del camp de futbol.  

d. Conversació i arranjament de la pista de bàsquet.  

e. Conservació i atorgament de contingut i valor històric a la Masia de Can Sellarès, 

sense que quedi encaixada i desmerescuda.  

f. Construcció puntual d’edificis d’habitatge que no superin les alçades previstes 

al planejament actual i la tònica de la ciutat de PB+4, prioritzant l’habitatge de 

protecció pública, i de forma especial les categories de règims concertats més 

restrictius.  

g. Creació de noves instal·lacions necessàries a la ciutat, com un poliesportiu 

municipal.  

h. Gestionar tot el projecte directament des dels serveis urbanístics de 

l’Ajuntament, al marge de l’empresa pública Vimed.  

 

Per tot l’exposat, sol·licitem que es tingui en consideració aquesta al·legació i es reiniciï el 

procediment urbanístic que aquí ens afecta. 

Grup d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de Viladecans, a 25 de novembre del 2019 


