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Al Ple d’octubre ERC va presentar una moció per subvencionar un 
percentatge de l’IBI a les famílies amb pocs recursos. Ens mou la 
progressivitat fiscal, que pagui més qui més té en una plasmació 
de justícia social. L’equip de govern (PSC+ICV) va desestimar 
la proposta adduint que qui ho necessita ja té els serveis socials 
municipals. Barregen naps i cols. I això en un moment en què s’ha 
anunciat una pujada de l’IBI de l’1,5% l’any 2018 que s’acumula a la 
forta pressió fiscal de la nostra ciutat (el 2016 el mateix impost va 
augmentar un 22% per compensar la revisió cadastral). Subvencionar 
una part de l’IBI -la principal font d’ingressos de l’Ajuntament- és 
una mesura que ja estan aplicant els ajuntaments de Barcelona i 
Castelldefels en diferents graus en funció dels ingressos familiars, 
del nombre d’integrants, de si hi ha membres amb algun tipus de 
discapacitat... Tant pels domicilis de propietat com pels de lloguer 
sempre que siguin residència habitual i no constin més immobles 
al nom dels sol·licitants. És una qüestió de voluntat política perquè 
la liquidació del pressupost de 2016 demostra que l’Ajuntament de 
Viladecans té ingressos suficients per reforçar les seves polítiques 
socials. Només amb la plusvàlua va guanyar 2,2 milions d’euros en 
ingressos ordinaris que no estaven incorporats al pressupost i que 
podrien haver-se invertit en ajudes socials, baixar els impostos a les 
famílies que més ho necessiten o augmentar les ajudes al comerç 
i als emprenedors. Una última dada: l’Ajuntament de Gavà -també 
socialista- ha congelat l’IBI per segon any consecutiu.
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LA DENÚNCIA

Marta Salvadó @una_traductora
Veïns han fet cassolada mentre parlava en #KRLS. 
Llàstima, s’han perdut allò que ahir hauria d’haver 
dit el seu estimat #Preparao #AixíNO 4 oct. 2017

Lluís Llach @lluis_llach
Fan una reunió de seguretat a la delegación del gobi-
erno español sense cap representant dels MOSSOS. 
Valga’m déu, mantenen les misèries!!!! 18 ag. 2017

Pablo Iglesias @Pablo_Iglesias_
Cuixart y Sánchez en prisión; Rato y Urdangarín li-
bres. No sólo es una injusticia, es el proyecto de país 
monárquico-corrupto de las élites 17 oct. 2017

Myr #DI @myriammoysset
L’Estat Espanyol ha posat a la presó a 2 persones no 
violentes x les seves idees #Infàmia #Indignant #Jo-
TambéEstavaALaConselleriaDEconomia 16 oct. 2017 

Ho vàrem preguntar al Ple municipal d’octubre: què feia una fur-
goneta de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Viladecans a Calaceit 
(Terol) aquest estiu en plenes vacances d’agost? Què feia a 180 km 
del nostre terme municipal? Li sembla normal a l’equip de govern que 
la flota de vehicles d’Urbaser, finançada amb fons públics, pugui ser 
utilitzada en benefici privat? Potser resulta que som poblacions ager-
manades o tenim algun conveni per mancomunar serveis (ironia). 
Esperem la resposta de l’Ajuntament i insistim una vegada més en la 
necessitat de remunicipalitzar els serveis públics en mans d’aquesta 
multinacional que també gestiona la recollida de residus i neteja dels 
carrers, que va construir Pòdium i que, en general, té molts interessos 
a Viladecans. No es tracta de criminalitzar ningú, fins i tot podria ar-
ribar a ser legal. Però no és ètic ni legítim que els recursos d’Urbaser, 
pagats amb els diners de tots, siguin utilitzats així. Així no.

Xavi Martín @08840v
A #Viladecans, cues increïbles per votar, i tota la cua 
aplaudeix als que surten havent votat #PelldeGallina 
#Hoestemfent #Guanyarem  1 oct. 2017

llobregatdigital.cat @Llobregatdigita
ERC creu que la reordenació de la factoria Roca de 
Viladecans “hauria de conservar els llocs de treball 
i crear més… http://www.llobregatdigital.cat/arti-
cle/15209/ 17 oct. 2017

ERC Viladecans
@ERCViladecans
Avui hem plorat, hem rigut i 
hem cridat per la #llibertat, 
per la #LlibertatJordis, pel 
nostre país #Viladecans
21 oct. 2017

Bàrbara Lligadas @blligadas
És curiós que l’únic article que els preocupa que 
s’acompleixi de la CE és el 2. La resta #YaTal...
27 oct. 2017

Salut @salutcat
.@toni_comin, a #Viladecans: ‘El procés de les obres 
del nou #Hospital ja està en marxa. Estem complint 
el compromís en temps i forma’ 2 ag. 2017

No és Viladecans, és Calaceit (Terol) en ple mes d’agost.

David Jané @DavidJane_71
Qué vengan a Viladecans y veran el nivel de catalán 
en los patios de los colegios!! Ni dios habla en 
catalán!! 16 oct. 2017

EDITORIAL
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Aquests dies es fa difícil escriure sobre tot 
el que està passant. Moltes emocions, moltes 
injustícies i molts silencis. Més encara quan 
ho has de fer per una publicació en paper, que 
trigarà dies en sortir al carrer i corres el risc 
que quan sigui llegida la informació ja estigui 
caducada. Però hi ha coses que mai caducaran, 
i que mai oblidarem.

Escric aquestes paraules el 6 de novembre. 
I m’agradaria poder fer-ho sobre Viladecans. 
Sobre els propers macroprojectes urbanístics 
als quals haurem de fer front: el Pla de Llevant 
o el projecte dels terrenys industrials de la 
Roca. Sobre el compliment dels compromisos 
del Departament de Salut amb la ciutat, amb la 
posada en marxa del tercer CAP o l’ampliació 
de l’Hospital. O sobre les propostes que fem, 
com la subvenció de l’IBI per a famílies amb 
menys recursos, proposta rebutjada per l’equip 

Bàrbara Lligadas
Portaveu del grup municipal d’ERC-AM
@blligadas

de govern (PSC i ICV-EUiA) en un moment en 
què acaba d’incrementar aquest impost un 1’5%.

Però tenim més de mig Govern de la 
Generalitat a la presó i l’altra part acaba de ser 
deixada en llibertat amb mesures cautelars 
a Bèlgica perquè la jutgessa de l’Audiència 
Nacional n’ha demanat l’extradició. I en els 
darrers mesos s’han vulnerat infinitat de drets, 
drets fonamentals inclosos. Davant d’això, tot 
es relativitza i els esforços s’han de centrar 
en defensar allò essencial. Perquè, si no es 
respecten ni els drets fonamentals, què ens 
queda?

Portem setmanes que tot el que prové 
de l’unionisme es podria resumir amb un 
“A por ellos”. La Fiscalia, la jutgessa Lamela, 
les manifestacions unionistes, els ciutadans 
que animaven els cossos policials de l’Estat 
que venien a apallissar-nos, el rei, els mitjans 
de comunicació de la caverna i d’altres més 
nostrats...

I davant de tot això, què ens trobem per part 
del nostre Ajuntament? Una manca d’empatia 
generalitzada. Uns que molt tímidament et 
mostren cert suport, altres que són feliços 

A POR ELLOS

amb tot el que està passant i uns tercers que 
callen. Silencis còmplices que fereixen. Davant 
la presó imposada a companys de partit, 
escollits democràticament a les urnes, resulta 
especialment dolorosa la manca de sensibilitat. 

Però què podem esperar d’aquells que es 
manifesten amb feixistes sense cap tipus de 
complex en concentracions que acaben en 
violència? Què podem esperar d’aquells que 
cridaven fa uns mesos “Pedro, líbranos de 
Rajoy!” i ara es fan selfies amb la seva ministra 
de Salut i el seu delegat del govern, responsable 
de les càrregues policials de l’1 d’octubre? Què 
podem esperar d’aquells que han deixat la S i 
la C pel camí perquè han prioritzat per davant 
de tot la unitat territorial espanyola? Què 
podem esperar d’aquells que callen davant 
l’empresonament de més de la meitat del 
Govern de Catalunya escollit amb la major 
participació electoral de les darreres dècades? 

Jo només puc sentir decepció per aquells 
que van ser els nostres companys de viatge. 
Què t’ha passat PSC? On està el PSC de 
Maragall? On està el PSC de l’Estatut? On està 
el PSC de Ciutadans pel Canvi? De debò no us 
adoneu que us esteu equivocant? |

LA VINYETA
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LLUMS I OMBRES DE LA REORDENACIÓ
URBANÍSTICA A LA FACTORIA ROCA

NOTÍCIES

Esquerra també veu amb preocupació 
l’augment de població en aquest sector, 
especialment perquè els accessos per en-
trar i sortir de Viladecans ja tenen molta 

densitat de circulació. En aquest sentit, 
els republicans han fet arribar una possi-
ble millora a la Direcció General d’Urba-
nisme que passa per crear un nou ramal a 
la sortida 50 de l’autovia C-32.

“L’experiència recent”, ha explicat 
Moysset, “ens fa dubtar de les bones in-
tencions i sospitem que la principal mo-
tivació del projecte és la requalificació de 
terrenys industrials per convertir-los en 
terrenys residencials. Esperem que dar-
rere l’eufemisme de ‘parc empresarial’ 
no s’amagui una nova operació especu-
lativa”. La factoria Roca que celebra el 
seu centenari aquest 2017 compta amb 
147.000 m² de superfície industrial dels 
quals utilitza poc més del 25%. |

Redacció

ERC CONSIDERA CLAU CONSERVAR 
ELS LLOCS DE TREBALL I CREAR MÉS 
OCUPACIÓ AMB LA TRANSFORMACIÓ 
QUE IMPULSA LA MULTINACIONAL 
AMB ELS AJUNTAMENTS DE GAVÀ 
I VILADECANS. ADVERTEIX TAMBÉ 
DEL RISC D’UNA NOVA OPERACIÓ 
D’ESPECULACIÓ IMMOBILIÀRIA.

ERC assenyala com el projecte preveu l’am-
pliació de l’avinguda segle XXI pel mig dels 
terrenys de la factoria donant continuïtat 
a l’artèria que travessarà el Polígon Cen-
tre fins a la carretera de la Vila i connecta-
rà amb Gavà. La regidora d’ERC Myriam 
Moysset ha assegurat que “amb les al•lega-
cions al projecte del Polígon ja vam exigir 
que es dibuixés la continuació de l’avinguda 

segle XXI pels terrenys de la Roca i la res-
posta del govern local sempre va ser que no 
en sabien res”. D’altra banda, “tenim la sen-
sació d’estar davant d’un segon capítol del 
mateix llibre després de la polèmica reforma 
del polígon, amb nous actors però similars 
objectius. Ara es tracta de reconvertir gai-
rebé 300.000 m² de terrenys industrials en 
una àrea mixta que preveu nous habitatges 
al costat de la carretera de Barcelona”. “Es 
parla de crear un campus tecnològic i ens 
sembla molt bé, només esperem que sigui 
realment així”, ha afegit.

El grup municipal d’ERC considera positi-
va l’aposta de la multinacional Roca per la 
factoria centenària de Gavà i Viladecans. 
L’operació referma el bon moment de l’eco-
nomia catalana, si bé els republicans consi-
deren clau conservar els 650 llocs de treball 
actuals i crear més ocupació de valor afegit.

Esquerra espera que el projecte de reordena-
ció urbana no amagui en realitat una ope-
ració especulativa per requalificar terrenys 
industrials. ERC recorda l’experiència re-
cent de la reforma del Polígon Industrial 
del Centre, adjacent als terrenys de Roca. 
En aquell cas només l’ampli rebuig generat 
entre petits i mitjans empresaris, agents so-
cials i bona part de la població -després que 
els republicans situessin el bunyol al centre 
del debat- va aconseguir reorientar les in-
tencions inicials del consistori. 

La façana de l’antiga carretera de Barcelona s’omplirà amb blocs d’habitatges.

ERC SOSPITA QUE RERE L’EUFEMISME
DE ‘PARC EMPRESARIAL’ EN REALITAT
ES PODRIA AMAGAR UNA NOVA
OPERACIÓ ESPECULATIVA

ROCA COMPTA AMB 147.000 M²
DE SUPERFÍCIE, LA GRAN PART 
A VILADECANS, DELS QUALS
UTILITZA POC MÉS DEL 25%

LA VINYETA



La jornada a Viladecans va transcórrer sense 
grans incidents malgrat el neguit per la possible 
requisada d’urnes i la contundència de la Guar-
dia Civil i la Policia Nacional a altres punts del 
país. Una vegada més l’èxit de la convocatòria va 
recaure sobretot en les desenes de persones vo-
luntàries que van col•laborar al llarg de tot el dia 
i el cap de setmana, des de l’anonimat, per ga-
rantir el bon desenvolupament del referèndum. 
Tot i els problemes a la xarxa informàtica durant 
bona part del matí, la paciència i comprensió 
dels electors van facilitar el procés de votació, 
així com el cens universal ideat per la Generali-
tat per votar des de qualsevol col•legi electoral. 

La ciutat va comptar finalment amb vuit 
punts de votació repartits en diferents barris. Va 
ser una jornada de valentia cívica, democràtica i 
insubmisa que va significar una lliçó de dignitat 
que perdurarà a la memòria col•lectiva durant 
molts anys.

 Aturada general i moció de condemna
Un altre moment que ha quedat per la histò-

ria va ser l’aturada de país i la vaga general del 
3 d’octubre per condemnar la violència policial. 
La plaça de la Vila es va omplir com mai per ex-
pressar el rebuig popular a l’actuació de les for-
ces de seguretat de l’Estat. El seguiment de la 
vaga va ser massiu als establiments i centres de 
treball de la ciutat com arreu del país.

Durant el Ple d’octubre ERC va presentar una 
moció consensuada amb ICV-EUiA i VSP críti-
ca amb l’abús de força de la Policia Nacional i la 
Guardia Civil el primer d’octubre, amb l’aplica-
ció de l’article 155 i que reclamava l’alliberament 
dels presos polítics Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, 
presidents d’Òmnium i l’ANC respectivament. 
La moció no va prosperar pels vots contraris del 
PSC -al costat del PP i Cs- posant al mateix ni-
vell els que limiten drets amb els que promouen 
les urnes.  |

11.750 VEÏNS DE VILADECANS VOTEN AL REFERÈNDUM 
D’AUTODETERMINACIÓ DE L’1 D’OCTUBRE

Els partidaris de construir una nova República 
catalana van sumar 9.300 vots, és a dir 1.200 
més que en l’anterior cita del 9N el 2014 tot 
i tractar-se d’un cens electoral més petit (vot 
a partir dels 18 anys, sense estrangers ni vot 
per correu). La resta de vots es van repartir 
així: 2.084 en contra, 290 en blanc i 76 nuls. 
La participació va ser del 24% sobre un cens de 
48.557 persones, enmig d’un clima de persecu-
ció per part dels aparells de l’Estat. Els resul-
tats superen també els 8.374 sufragis de Junts 
pel Sí i la CUP a les eleccions plebiscitàries del 
27S de 2015.

Redacció

MALGRAT LA VIOLÈNCIA DE L’ESTAT 
ESPANYOL, 11.750 VEÏNS DE VILADECANS 
VAN DESAFIAR EL GOVERN DEL PP I 
VAN VOTAR AL REFERÈNDUM DE L'1 
D'OCTUBRE AMB UN 80% DE VOTS A 
FAVOR.

La Plaça de la Vila va aplegar una multitud durant l’aturada general del 3 d’octubre.

NOTÍCIES
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Joan Bausa
Portaveu de les JERC
Viladecans
@bausa_joan

GRATITUD
L’1 d'octubre començava a les 5 de la matinada 

amb una multitud a tots els col·legis electorals. La 
gent es reunia per defensar-los. Sabíem que seria un 
dia llarg i ple d'incertesa. El primer pas era protegir 
l'arribada del material electoral i vam triomfar, no 
van poder aturar tota la gent mobilitzada. El segon 

notícies que rebíem. Gràcies. Des de les JERC agraïm 
a totes aquelles persones que, quan van votar, ens 
van regalar el  seu temps -i suport- fent-nos el 
camí difícil una mica més fàcil, portant-nos menjar 
o avisant-nos de qualsevol moviment sospitós. 
Sempre ens quedarà gravat aquell moment final, 
quan vam tancar els col·legis i la gent seguia allà, 
esperant els resultats finals. I gràcies també molt 
especialment a totes les persones voluntàries i al 
conjunt de ciutadania que l'1O va fer possible el 
referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Els 
carrers seran sempre nostres! |

pas era constituir les meses electorals i des de les 
JERC donem les gràcies infinitament a totes les 
persones voluntàries que van invertir-hi el seu dia.

Mai oblidaré aquell matí de diumenge en què 
milers de persones van exercir el seu dret a vot a 
Viladecans amb paciència i calma. Ja sabien que 
no era fàcil, que tindríem moltes traves. Fins i tot 
van aguantar cues que podien superar les dues 
hores. Era la mateixa gent que després es quedava 
al col·legi defensant el seu vot i els membres de 
les meses de possibles atacs, davant la por de les 



El projecte d’urbanització ascendeix fins als 
44 milions d’euros. Tal com està redactat com-
portarà un fort impacte a la silueta urbana de la 
ciutat, amb gran moviment de terres per superar 
nombrosos desnivells i rieres motiu pel qual pre-
veu la construcció de nombrosos talussos i murs 
de contenció. L’alternativa sobre la taula redueix 
el pressupost necessari per a la urbanització del 
barri, respecta la topografia del terreny i dóna 
continuïtat a la trama urbana preexistent. L’úl-
tima modificació del Pla (2015) preveu 62 blocs 
aïllats amb alçades que van de les quatre a les 11 
plantes, mentre que el CEUV planteja 23 blocs 
amb alçades de 4 a 6 plantes més planta baixa.

Via de cornisa
Els republicans aposten per soterrar part 

de la via de cornisa que ha d’alleugerir el 
trànsit per la zona nord de Viladecans des 
de la rotonda del Tanatori fins a la carretera 
de Sant Climent, almenys davant la zona del 
cementiri -per garantir la pau i tranquil•litat 
desitjables- i a la zona d’Oliveretes per mini-
mitzar l’impacte sobre l’entorn natural. 

ERC també vol mantenir l’edifici de l’anti-
ga Bòbila de Sales en la seva integritat. Lluny 
de conservar només la xemeneia i els forns 
al mig d’una plaça dura com vol el PSC, Es-
querra insisteix en conservar el conjunt de 
l’antiga fàbrica com un dels últims vestigis 
del patrimoni fabril i proposa convertir-la en 
un equipament cívic i cultural que doni ser-
vei als barris de Llevant, Torre Roja i Sales. |
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NOTÍCIES

12 PILONES 
AUTOMÀTIQUES 
PER NO RES

L’Ajuntament de Viladecans ha deixat 
fora de servei aquest 2017 de forma per-
manent 12 pilones automàtiques als bar-
ris de Montserratina i Sales, algunes de les 
quals mai van arribar a funcionar. La ins-
tal•lació d’una pilona nova motoritzada té 
un cost aproximat de 3.000 €. En total al 
voltant de 36.000 € públics malgastats -se-
gons una resposta de l’equip de govern a 
una pregunta d’ERC- “per tal de disminuir 
el dèficit d’aparcament residencial”. En 
qualsevol cas aquest nyap denota manca 
de previsió, de planificació i un mal ús dels 
recursos públics per part de l’Ajuntament 
(PSC+ICV): 36.000 € directament llançats 
a la paperera. Cal planificar bé abans d’in-
vertir els diners de tots!

Aquesta resposta i totes les altres que faci-
lita l’equip de govern al grup d’ERC es po-
den consultar des de fa pocs mesos al web 
de la secció local dels republicans (www.es-
querra.cat/viladecans) dins la secció ‘Docu-
ments’, subsecció ‘Precs i preguntes 2017’. 
L’objectiu és donar publicitat i transparèn-
cia als arguments de l’Ajuntament fruit de 
la tasca d’Esquerra de fiscalització i oposi-
ció al govern que promou amb l’etiqueta 
#llumitaquígrafs. |

Redacció

ERC DEMOSTRA ALTERNATIVES MENYS 
AGRESSIVES PER AL PLA DE LLEVANT

El grup d’ERC a l’Ajuntament de Viladecans va 
presentar el setembre al•legacions al projecte 
d’urbanització del Pla de Llevant per reduir 
l’impacte sobre el sector d’Oliveretes amb un 
model d’edificació i configuració dels carrers 
menys agressiu. Els republicans demanen atu-
rar el projecte tal i com està plantejat actual-
ment i reprendre’l amb canals de participació 
ciutadana.

Esquerra veu amb bons ulls la proposta 
presentada pel Centre d’Estudis Urbanístics 
de Viladecans (CEUV) que redueix en un 
30% els vials, manté l’edificabilitat per evitar 
compensacions econòmiques desorbitades i 
resulta menys dolorosa amb l’entorn natural, 
proporcionant més recolliment al cementiri 
municipal i l’ermita de Sales (s. XII). La por-
taveu d’ERC a l’Ajuntament, Bàrbara Lliga-
das, sol•licita al govern local (PSC+ICV) “un 
replantejament del projecte i voluntat polí-
tica per reconduir-lo ja que existeix una al-
ternativa que s’ha demostrat més viable, més 
econòmica i més respectuosa amb la ciutat”. 

Redacció
ERV HA PRESENTAT AL·LEGACIONS 
AL PROJECTE AMB UN PROPOSTA 
VIABLE PER OLIVERETES, REDUÏNT 
LA PETJADA URBANÍSTICA I 
PRESERVANT LA BÒBILA DE 
SALESPER CONVERTIR-LA EN UN 
EQUIPAMENT PÚBLIC.

Una de les pilones automàtiques inutilitzades a Sales.

Terrenys a la falda de la muntanya de Sant Ramon afectats pel Pla.

ELS REPUBLICANS PLANTEGEN
SEMISOTERRAR LA VIA DE CORNISA 
QUE UNIRÀ LA ROTONDA DEL 
TANATORI AMB LA CARRETERA DE 
SANT CLIMENT



clara i nítida al web municipal. Aquesta in-
formació es vincula al disseny d’una guia 
complerta de preus, serveis i drets de l’usu-
ari que veurà la llum un cop s’aprovi l’orde-
nança de forma definitiva. Malgrat això cal 
reconèixer la feina feta i l’esforç de tots per 
posar-nos d’acord”.

Antecedents
ERC Viladecans va presentar al Ple mu-

nicipal de gener de 2016 una moció per ga-
rantir l’accés a la informació i les millors 
condicions dels serveis funeraris de Vila-
decans, aprovada per unanimitat. Al do-
cument es rebutjava la situació de mono-
poli i manca de lliure competència que es 
dona al tanatori de Viladecans, inaugurat 
l’octubre de 2014 i gestionat pel grup Àl-
tima. Els republicans assenyalen com a 
principals causants les males pràctiques 
de repartiment del mercat entre les grans 
empreses del sector i la manca d’un asses-
sorament adequat als ciutadans per part 
dels serveis municipals.

 L’escenari vigent fins avui compor-
ta l’establiment d’uns preus molt elevats, 
que es poden qualificar d’abusius, i en tot 
cas molt superiors als d’altres indrets de 
Catalunya o d’Europa per un servei essen-
cial d’interès general, tal com denuncia 
l’Associació contra els Abusos en els Ser-
veis Funeraris (AASF) i la Federació d’As-
sociacions de Veïns (FAVV) a nivell local. 
En aquest sentit, ERC va instar al govern 
municipal a actualitzar l’ordenança de 
1998 que havia quedat obsoleta i regula-
va fins ara aquest àmbit amb condicions 
perjudicials per la lliure competència com 
exigir a les empreses del sector disposar de 
tanatori o d’un local obert al públic a Vi-
ladecans.  |
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IMPULS AL 
PROGRAMARI LLIURE
A L’AJUNTAMENT

El Ple de juliol va aprovar una moció d’ERC 
pactada amb el govern local per promoure 
el programari lliure, la tecnologia lliure i de 
fonts obertes a l’Ajuntament. El text insta 
els serveis del consistori a valorar la viabi-
litat operativa i econòmica de transformar 
les bases de dades de pagament que utilitza 
l’oficina de Sistemes d’Informació Geogrà-
fica (SIG) cap a solucions basades en pro-
gramari lliure. 

La regidora republicana Myriam Moys-
set va recordar que l’eficàcia de les aplica-
cions informàtiques de fonts obertes en 
l’àmbit de la geoinformació està clarament 
contrastada, tal com ho demostren les mi-
gracions dels fluxos de treball de les grans 
administracions cartogràfiques o dels ajun-
taments de Barcelona i Gavà. 

A més, Moysset va afegir que “el programa-
ri lliure dona a les administracions públi-
ques importants avantatges, fonamenta la 
competitivitat amb serveis d’alt valor afegit 
i és molt més econòmic. Està capitanejat 
per les PIMEs i per professionals autònoms 
amb presència local perquè és una indús-
tria d’innovació tecnològica que defuig de 
les grans multinacionals”. |
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S’APROVA LA NOVA ORDENANÇA
DE SERVEIS FUNERARIS

El grup d’ERC a l’Ajuntament va votar a favor 
de la nova ordenança de serveis funeraris 
al Ple municipal de juliol.  Els republicans 
valoren el redactat i les millores incloses en 
el document respecte l’anterior normativa 
de 1998 gràcies a una moció d’ERC aprova-
da per unanimitat el gener de 2016. Amb el 
nou marc normatiu augmenten els meca-
nismes d’informació i protecció dels veïns 
a través d’una guia de les persones usuàri-
es, s’exigeix a les empreses operadores un 
paquet d’enterrament bàsic i s’eliminen les 
limitacions que impedien fins ara l’entrada 
d’altres empreses del sector.
 

El regidor d’ERC, Xavier Martín, reco-
neix que “l’última versió de l’ordenança 
representa un pas important i una millora 
indubtable. Hi ha serrells pendents com la 
concreció dels serveis bonificats per a les 
famílies amb menys recursos on podríem 
ser pioners i hem arrancat un compromís 
per part del govern de començar a treba-
llar-hi. També resta al tinter la publicació 
dels preus dels serveis d’Àltima de forma 
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EL GRUP D’ERC VALORA LES MILLORES 
INTRODUÏDES RESPECTE L’ANTERIOR 
NORMATIVA DE 1998 QUE HA ESTAT 
REVISADA I AMPLIADA GRÀCIES A LA 
PRESSIÓ D’USUARIS, ASSOCIACIONS DE 
VEÏNS I ESQUERRA.

El cementiri municipal de Viladecans, construït a la segona meitat del SXIX.

S’HAURAN DE CONCRETAR SERVEIS
BONIFICATS PER A FAMÍLIES AMB
POCS RECURSOS I S’EDITARÀ UNA
GUIA COMPLERTA PER ALS USUARIS
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L’atenció pediàtrica i a la salut mental, així 
com l’atenció a la salut sexual i reproducti-
va de tota la ciutat es concentraran en aquest 
nou ambulatori. Centralitzant totes les con-
sultes pediàtriques en un sol edifici s’aconse-
gueix un equip de metges especialitzats que 
es complementen entre si i que poden actu-
ar de manera més eficaç en el diagnòstic in-
fantil. A més, d’aquesta manera es garanteix 
la continuïtat assistencial i s’assegura en tot 
moment el servei dins de l’horari de l’equi-
pament.

El nou equipament també inclou un equip 
de serveis socials municipals. Alhora, s’han re-
configurat zones d’influència geogràfica i part 
de la ciutadania s’ha assignat a un ambulatori 
diferent de referència seguint un criteri de pro-
ximitat. La redistribució del servei d’atenció 
primària també comportarà el canvi d’ubicació 
del lloc de treball d’alguns metges i personal 
d’infermeria, que passaran al nou ambulato-
ri. Tota aquesta logística ha provocat un retard 
d’alguns mesos en l’obertura del nou CAP. 

La creixent demanda dels serveis de salut públi-
ca i la necessitat de més espais físics per a les 
consultes han motivat l’entrada en funciona-
ment del Centre d’Atenció Primària Montbaig, 
ubicat a l’avinguda dels Jocs Olímpics. Salut 
ha realitzat una reestructuració dels equips 
de medicina de família per poder garantir una 
atenció de millor qualitat i adequada a les ne-
cessitats de la població. Això comportarà un 
millor aprofitament de l’espai i la millora del 
treball en equip, l’atenció domiciliària i l’edu-
cació per la salut i les activitats comunitàries.  

ENTRA EN SERVEI EL TERCER 
AMBULATORI DE LA CIUTAT
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EL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA 
GENERALITAT VA OBRIR EL PASSAT 
6 DE NOVEMBRE EL TERCER CAP DE 
LA CIUTAT, AL PARC DE LA TORRE 
ROJA. UN NOU EQUIPAMENT QUE 
INCREMENTARÀ LA QUALITAT 
ASSISTENCIAL I CONCENTRARÀ 
ELS SERVEIS DE SALUT SEXUAL, 
PEDIATRIA I SALUT MENTAL.

El CAP Montbaig va obrir portes el passat 6 de novembre al parc de la Torre Roja.

El Centre d’Atenció Primària també donarà 
servei a Sant Climent de Llobregat i serà el de 
referència per als veïns dels barris de la Torre 
Roja, Campreciós (excepte la zona propera al 
CAP Mas Font), el Ginestar, la part dreta de 
l’Eixample Centre, part de la Montserratina i 
el Mas Ratés. En total compta amb 2.745 me-
tres quadrats i ha representat una inversió de 
4’6 milions d’euros. S’han habilitat 25 consul-
tes per equips d’atenció primària, 8 consultes 
de Centre de Salut Mental d’Adults, 5 consul-
tes materno-infantils, una sala d’ecografia i di-
verses aules i espais de treball o reunió.  |

ERC ABANDONA EL
GOVERN DEL CONSELL
COMARCAL

El grup d’ERC al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat ha decidit deixar el govern 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
aquest mes de novembre per la posició del 
PSC amb l’aplicació de l’article 155. Davant 
la complicitat dels socialistes amb l’estratè-
gia del Govern del PP que ha intervingut la 
Generalitat i ha impulsat l’empresonament 
i l’exili del Govern de Catalunya, els repu-
blicans han abandonat el govern que com-
partien amb el PSC, Entesa i el PDeCat. 
Per coherència i dignitat política. 

El grup comarcal d’ERC valora la feina feta 
fins ara al Consell Comarcal especialment 
des de les àrees de Turisme i Mobilitat que 
gestionaven els consellers republicans Mi-
reia Monfort i Jaume Olivella.  En concret, 
vol reconèixer la tasca del Consorci de Tu-
risme del Baix Llobregat i del Fòrum Co-
marcal de Mobilitat Sostenible, així com 
la promoció del transport públic que s’està 
fent des de l’Associació de Municipis per la 
Mobilitat i el Transport Urbà. |
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