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Ple municipal de maig 2017 
(respostes orals transcrites segons l’acta oficial) 
 
Pregunta sobre els coixins berlinesos. Al gener del 2016 varem fer un prec sol·licitant 
la substitució progressiva dels reductors de velocitat a les rutes dels autobusos de 
la Mohn per un tema de seguretat laboral, ens van contestar que ho farien de forma 
progressiva. Després d’1 any i 5 mesos voldríem saber:  
 
- Quants coixins berlinesos es van instal·lar al 2016 substituint reductors antics? 
- Quants en altres zones? 
- Quants coixins berlinesos es van instal·lar els primers 5 mesos del 2017 substituint 
reductors antics? 
- Quants en altres zones?  
- Quina previsió hi ha fins a finals de l’any 2017? I el 2018? 
 
El Sr. Mazón indica que el 2015 es va posar un coixí berlinès; el 2016 no se’n va posar cap; 
el 2017 se n’han posat dos (al c. Jaume Abril); i el 2018 hi ha previst posar-ne dos més. 
Comenta que el coixí berlinès té un cost elevat, molt més que les bandes reductores, a més 
s’han de posar de dos en dos, per tant, cada vegada que se’n posen són 3.000 € (1.500 € 
cadascun), per tant, es mira molt on es posen, ja que el pressupost és limitat. Només es 
posen en llocs necessaris per seguretat. 
 
Pregunta sobre el mal estat dels reductors de l’Avinguda Roureda i l’Avinguda de Can 
Batllori. Des de fa més d’un any alguns usuaris estan reclamant que s’arreglin o es 
substitueixin els reductors de l’avinguda Roureda i de Can Batllori. Quan tenen 
previst substituir-los? 
 
Sobre el mal estat de les bandes reductores, indica que s’han canviat fa 15 dies les bandes 
que ha comentat la Sra. Moysset i estan reposant les que estan malament. És lent perquè 
tenen un equip reduït. I ho continuaran fent. 
 
Sobre les senyals IPN antigues i perilloses, ERC ha detectat 3 pals més al carrer de 
les Orquídies i a les dues rotondes amb Antoni Gaudí i Josep Pallach. En demana la 
retirada. 
 
Comenta que ja està encarregada substitució d’aquestes tres senyals. Se n’han detectat 10 
més per part de l’Ajuntament de Viladecans que, en breu, també seran canviades. Recorda 
que l’Ajuntament no està obligat a substituir-les. 
 
Sol·licitem un estudi per suavitzar els passos de vianants elevats de Viladecans, ja 
que no compleixen amb les recomanacions de la Generalitat de Catalunya segons 
s’especifica al Dossier de Seguretat viària quan especifica elements reductors de 
velocitat en l’àmbit urbà. A Viladecans aquests passos elevats són massa alçats, 
arribant als 25 cm. Si no es disposa de pressupost per a substituir-los i condicionar-
los, una solució podria ser allargar les rampes d’accés dels cotxes, per suavitzar la 
pendent. 
 
La normativa que esmenta la Sra. Moysset és posterior al 2014 (la recomanació), i els 
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passos que s’han fet a Viladecans són anteriors al 2014, per tant, no poden seguir aquesta 
recomanació. Aquests passos elevats responen a una voluntat de “camins escolars segurs” 
i cap d’ells no supera els 20 centímetres, perquè el que limita és l’alçada de la vorera. És 
veritat que la rampa, en algun cas, es podia fer més suau, però la voluntat del govern no és 
fomentar-les ni renovar-les sinó suprimirles, per tant, en la mesura que es pugui s’aniran 
treient i se substituiran per altres alternatives com, per exemple, semàfors, per fomentar la 
reducció de velocitat i que la seguretat dels vianants sigui prioritària 
 
Pregunta sobre el cartell publicitari que, segons algunes informacions, estaría 
endollat a l’edifici de la Brigada Municipal de Viladecans. 
 
El Sr. Sánchez indica que el cable eléctrico conectado al cuadro de baja tensión de la Av. 
Progrés, parcela 5, daba servicio al mono-palo publicitario ubicado frente a la C-32 con c. 
Tecnología, pertenece a la empresa Mira, titulada en la concesión de dominio público de 
carteles y vallas publicitarias. La instalación del cable fue realizada de acuerdo con la 
normativa eléctrica de baja tensión vigente, y por motivos técnicos fue necesaria hacer una 
red aérea con carácter no definitivo. Una vez comprobado que la red eléctrica aérea se ha 
mantenido por parte del concesionario se ha requerido la sustitución inmediata o 
eliminación. El concesionario ha procedido a subsanar la situación. Todos los elementos 
concesionados a la vía pública están conectados a la red eléctrica municipal y para el 
Ayuntamiento no es posible discriminar los consumos de forma individual. La empresa paga 
un canon anual al Ayuntamiento por cada tipo de elemento publicitario. Informa que el 
Ayuntamiento no realiza ningún seguimiento sobre las campañas publicitarias de los 
operadores y no tiene información sobre que anunciante hay en cada momento. 
 
ERC Viladecans ha presentat durant aquesta legislatura, nombrosos precs i 
preguntes relatius a la transparència de l’Ajuntament. En totes les respostes, l’equip 
de govern ha declarat un compromís total. Ara bé, gairebé totes les mesures es veien 
posposades fins la creació de la nova web municipal. Aquest grup fa constar, com 
així ha fet durant tota la legislatura, que la transparència no es tracta d’una pàgina 
web, ni tampoc d’un portal de transparència, sinó que es tracta d’un canvi de 
paradigma i de formes de treball. 
 
Actualment, amb la posada en marxa de la nova web de l’Ajuntament, el teòric accés 
a moltes dades es fa amb un sol clic. Ara bé, això no és cert, ja que es deriva l’usuari 
a una altra pàgina, la Seu electrònica de l’Ajuntament, que per poder accedir, si ho 
aconsegueixes, has de “lluitar” contra els problemes del certificat de seguretat. 
Problemes que aquest grup municipal ha reclamat en diverses ocasions que es 
solucionin, sense ser atesos encara. Per això, demanem: donat el ferm compromís 
de l’Ajuntament de Viladecans perquè la ciutadania tingui accés a tota la informació, 
que es faci un estudi que permeti solucionar els problemes amb els certificats digitals 
de la Seu electrònica. 
 
Sra. Navarro Fuster (PSC-CP), contesta al tema de l’ accessibilitat, i tal com diu el Sr. Martín, 
sempre ho pregunta al Ple i ella sempre li contesta. La web no és ni la seu electrònica ni el 
portal de transparència. La web, tant l’antiga com la nova, el que fa és una passarel·la a 
dos espais diferents. A la “home” no hi pot ser tot i sempre han d’haver-hi clics i són els que 
marca la Llei, perquè en cas contrari no es tindria l’Infoparticipa amb el segell. En aquest 
sentit tot està bé. El Sr. Martín, quan que entra a la seu electrònica, que és on hi ha més 
seguretat, sempre li va malament i ella, quan hi entra, sempre funciona. L’emplaça a seure 
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per veure quina és la seva complicació, ja que ella no en té. Demana al Sr. Martin que quan 
tingui una situació concreta l’hi digui , perquè normalment i de manera habitual la seu 
electrònica funciona. Coincideix amb el Sr. Martin que el tema de transparència no és 
només una web i que la web és una eina de relació amb la ciutadania. Transparència són 
moltes més coses i, en aquesta línia, l’equip de govern hi està treballant. Respecte al tema 
de les nòmines li diu que no és obligatori sinó voluntari. No és pot ofegar l’organització, ja 
s’ha parlat en l’anterior punt de quina és la gent que treballa a l’Administració, que cada cop 
en són menys i això genera feina. No serà de manera mensual, però sí que es pot 
Ajuntament de Viladecans 88 trobar una manera de penjar les nòmines. Les retribucions de 
l’equip de govern són públiques, estan penjades des del primer dia i tothom sap el que 
cobren cada mes. La part de govern és molt més senzilla, perquè cobren de manera estable, 
però l’oposició cobra cada mes una xifra diferent, de fet hi ha mesos que regidors de 
l’oposició cobren més que regidors del govern i això estaria bé explicar-ho i penjar-ho a la 
web. Es trobarà la manera de fer-ho. Respecte a la declaració de béns dels càrrecs electes: 
en el redactat de la pregunta fan una sèrie d’afirmacions que li agradaria aclarir, diuen que 
la majoria de regidors del govern tenen malament les dades i que tota l’oposició té bé les 
dades posades i això no és així, ja que la majoria del govern té bé les dades i també hi ha 
regidors de l’oposició que les tenen malament. Vol deixar clar que l’Ajuntament té l’obligació 
legal de penjar les dades que cada regidor ha aportat i és responsabilitat de cadascun dels 
regidors tenir-les ben posades. Indica que s’ho mirarà i passarà un email als regidors que 
no tenen bé les dades, que hauran de parlar amb el secretari per corregir-les. Les errades 
que hi ha són de clicar malament i no d’ocultar informació. El Sr. Martín ha posat l’exemple 
de l’alcalde, que pot tenir alguna dada mal posada, però la té a la Diputació, per tant, la 
pregunta que fan que si hi ha algun motiu perquè no hi estigui posat, evidentment, no hi ha 
cap motiu, són errades de complementació. 
 
En el discurs d’inauguració de la Fira de Sant Isidre d’enguany, l’alcalde Carles Ruiz 
va dir que Viladecans fa deu anys estava molt per sota de la mitjana de Catalunya a 
nivell educatiu, però que ara estem molt per sobre. Ens agradaria saber en base a 
quines dades oficial es fonamenta aquesta informació i que se’ns facilités accés a les 
mateixes. 
 
Respecte al tema d’educació, les dades d’acreditacions a què el Sr. Alcalde es va referir, 
vol aclarir que aquestes dades les té tothom, ja que són dades del Departament 
d’Ensenyament. L’Ajuntament les demana al Departament d’Ensenyament i quan es tenen 
les passen al Consell Municipal d’Educació, on ERC té representació. El 2010 tenien un 75% 
d’alumnes acreditats i, de repetidors, un 11%. El 2014 un 89% d’alumnes acreditats i, de 
repetidors, un 4%. La millora ha estat molt gran. Quant a l’èxit educatiu, que és el que 
explicava l’alcalde aquell dia, el 2005 n’hi havia un 64% i el 2014 un 88,9%. És una dada 
molt alta, perquè la mitjana del Baix Llobregat està en 85,7% i la mitjana de Catalunya en 
86,7%. Viladecans està per sobre de la mitjana del Baix Llobregat i de Catalunya. En aquest 
curs i el curs anterior no els han facilitat les dades encara, tot i que han estat demanades 
diferents vegades. És una mica difícil el circuit per demanar dades, abans era més fàcil. 
Han trucat directament a la Direcció Territorial perquè volen les dades, ja que hi ha una 
xarxa a Viladecans, la Xarxa de Transició Escola Treball, que treballa amb totes aquestes 
dades per generar els recursos de segona oportunitat. 
 
El passat dimecres 17 de maig es va visionar a l’Àtrium Viladecans el documental 
“Most likely to succeed”. Un visionat que promou la Diputació de Barcelona, a través 
de la col·laboració amb els ajuntaments, que han de proporcionar l’espai on es 
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visiona. Des del grup municipal d’ERC vam fer un prec el mes de desembre demanant 
que es fessin les gestions oportunes per tal que aquest documental es pogués veure 
a la nostra ciutat. Per tot això demanem i volem saber: 
 
- Des de quan se sap que podríem veure aquest documental a la nostra ciutat? Quan 
es van començar els tràmits? 
- Com s’ha informat a la comunitat educativa i amb quin marge per tal que pogués 
anar a veure el documental? 
- Es pot fer quelcom més relacionat amb aquest documental? Pensen fer-ho? 
- Sol·licitem una vegada més que sempre que una altra Administració col·labori en 
l’organització d’un esdeveniment o activitat es publiciti com correspon. 
 
Sobre el documental de la nova escola XXI, s’hi ha convocat no només les escoles que 
participen en aquesta xarxa sinó que la Diputació de Barcelona va nomenar Viladecans 
coordinador de la xarxa Viladecans-Castelldefels-Begues, i el que van fer és explicar que 
com a Ajuntament líder d’una xarxa intentarien fer extensibles tots aquests recursos 
d’innovació educativa, tant a les escoles que s’hi han apuntat com a la resta d’escoles de 
Viladecans. La Diputació de Barcelona, tot i que ha fet un paraigua en aquest sentit no hi 
posa ni un sol euro de recursos, res. La recomanació de veure aquesta pel·lícula l’havien 
de pagar el 100% els ajuntaments. Han fet una carta els tres regidors que componen 
aquesta xarxa per demanar al diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona que els 
ajudin a generar recursos, perquè el que no es pot fer és crear expectatives i no tenir cap 
tipus de suport econòmic. En el moment que es va projectar la pel·lícula a l’Atrium, on tots 
els regidors van ser convidats, hi havia el logo de la Diputació i el logo de la Generalitat, tot 
i que ni la Diputació ni la Generalitat posaven cap tipus de suport econòmic a la projecció 
de la pel·lícula 
 


