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Sabies que l’empresa municipal VIMED, la promotora immo-
biliària de l’Ajuntament de Viladecans, no pot pagar l’IBI de 2017 
per problemes de tresoreria? Ha demanat el fraccionament i 
ajornament de l’impost per pagar 238.294,41€ (més 17.300€ en 
interessos) a finals de 2018 i finals de 2019. Quan denunciem 
la situació econòmica de VIMED i el gran deute que arrossega 
(més de 50 milions d’euros), el govern local insisteix en que tot 
està molt sanejat, però fets com aquests demostren que tenim 
un problema greu en aquesta empresa municipal. VIMED s’en-
carrega de vendre terrenys municipals a promotors immobiliaris 
i és una de les parts més interessades en desenvolupar el Pla 
de Llevant. |

LES PIULADES
twitter.com/ERCviladecans

Comencem nou any i encarem la recta final del mandat municipal. 
Un 2018 en què continuarem demostrant com hi ha una altra 
manera de governar Viladecans, amb unes altres prioritats, on 
el lideratge de la ciutat recaigui en els poders públics i l’impuls 
de la ciutadania enlloc dels interessos privats. En el 10è número 
del ‘Repensem Viladecans’ us expliquem com l’equip de govern 
(PSC+ICV) manté aturada la ciutat amb molts projectes pendents 
que difícilment veuran la llum abans de les municipals de 2019. 
Les reformes de la Rambla Modolell i els jardins de Magdalena 
Modolell, la pista d’atletisme reglamentària, la segona biblioteca 
púbica o la reforma global d’Alba-rosa són alguns exemples. Fa 
massa temps que el principal full de ruta de l’Ajuntament és 
créixer infinitament, amb una obsessió malaltissa per la totxana: 
prop de 3.000 nous habitatges entre el Polígon Industrial del 
Centre i la reordenació de Roca i gairebé 3.000 més al Pla de 
Llevant, on el consistori impulsa la construcció de 62 (!) blocs 
de 4 a 11 plantes. Avui veiem com Viladecans torna a caure en 
els mateixos errors del passat impulsada pels alts preus dels 
habitatges a Barcelona i la gentrificació que expulsa molts dels 
seus veïns a la primera, segona o tercera corona metropolitana. 
Davant d’aquesta dinàmica continuarem apel·lant amb fets i 
propostes viables al Viladecans que batega cada dia per fer-
se un lloc i progressar sense hipotecar el futur de les noves 
generacions. No podem acabar aquesta editorial sense recordar 
els quatre presos polítics que continuen injustament privats de 
llibertat ni el govern legítim exiliat a Brussel·les. Us volem a casa! |
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LA DENÚNCIA

Xavi Martín @08840v
Avui comencen les festes de Nadal  i no oblidem 
que hi ha 4 persones innocents que les passaran a la 
presó lluny de la seva família. #NadalACasa Oriol, Quim 
i Jordis, us volem a casa!  #LlibertatPresosPolítics 
#NoEsteuSols  24 des. 2017

Jenn Díaz @JnnDiaz
L’altre dia un tuitaire em va dir que, amb aquests 
cognoms, si el meu avi em veiés, què diria. Li vaig 
dir la veritat: que el meu avi encara és viu, i que ha 
votat ERC. 24 des. 2017

Jordi Pol Encesa @PolAincat
Que cada mañana estemos parados en elcentro 
de #viladecans por la mala gestión de horarios de 
recogida de las basuras es una vergüenza..!!
@ViladecansTweet @carlosruiztwitt 10 gen. 2018

Funerarias Abusos No @FunerariaAbusos
Gracias @ERCViladecans por vuestra lucha contra 
los precios abusivos en los servicios funerarios, la 
lucha sigue, solo acaba de empezar, precios dignos 
y con toda la información en los peores momentos 
de los ciudadanos. Hay que conseguir que deje de 
ser un GRAN NEGOCIO, GRACIAS 18 gen. 2018

S.S CCOO Mohn @CCOOMohn
Comité de empresa,afectados y trabajadores de 
Mohn reunidos con @myriammoysset del grupo 
municipal de @ERCViladecans tratando el problema 
del radar del Vilamarina, que esta afectando a 400 
conductores/as y sus familias. 22 gen. 2018

ERC Viladecans
@ERCViladecans
5.836 gràcies!!!  
Unes noves eleccions i 
un nou sostre electoral 
trencat per @Esquerra_
ERC a #Viladecans #21D 
22 des. 2017

EDITORIAL

Bàrbara Lligadas @blligadas
Sis persones en una sala d’espera. Cadascuna en 
un banc per a dues persones. Només en tres bancs 
poden seure dues persones. Endevineu xq?
Perquè tres són dones: cames tancades/encreuades i 
en un lateral. La resta són homes fent #manspreading 
al centre del banc. #Micromasclismes 28 nov. 2017

llobregatdigital.cat @Llobregatdigital
ERC Viladecans vota en contra dels pressupos-
tos per “les diferències entre els comptes que es 
presenten inicialment i la realitat que després 
s’executa” 12 des. 2017

La immobiliària de l’Ajuntament acumula un deute de més de 50 milions d’euros.
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Durant massa dècades el Baix Llobregat 
va ser una de les comarques menys 
mimades en els pressupostos de Plaça Sant 
Jaume. La vella dicotomia de contrapoders 
amb CiU a la Generalitat i el PSC a la 
Diputació i als ajuntaments metropolitans 
va generar unes sinèrgies perverses i un 
clientelisme que avui sortosament forma 
part de la història. Bé, de clientelisme i 
interessos en continuaran havent, almenys 
fins que siguem capaços de teixir un nou 
model de societat i d’Administració pública 
sobre uns fonaments republicans i de 
bon govern. En això estem immersos des 
d’Esquerra Republicana.

Deia, però, que hi ha vicis que costen 
d’eradicar. A Viladecans hi ha gent 
capficada en viure d’èpoques passades, 
que continua fent la viu-viu apel·lant a un 
presumpte maltractament per part del 

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

Govern de la Generalitat, convertida en 
l’ase de tots els cops. Estic parlant del PSC i 
de bona part dels satèl·lits a la seva òrbita. 
Atiar el victimisme ha resultat rendible 
electoralment, identificar un enemic comú. 
Poc importa que el preu sigui aprofundir en 
la divisió, en el llenguatge d’ells i nosaltres, 
com si el Govern de Catalunya fos aliè a 
Viladecans o la ciutat aliena a la història 
compartida de Catalunya. I res més lluny 
de la realitat malgrat el que voldrien els 
tabarnícoles.

Que les dades demostren que el pla de 
xoc contra les llistes d’espera sanitàries de 
57M€ està donant bons resultats? Que el 
2017 un pacient va esperar 26 dies menys 
per ser operat que el 2016? És igual, que 
la veritat no malmeti un bon eslògan o 
una pancarta efectiva. Sense miraments. 
Que les obres d’ampliació i reforma 
de l’Hospital de Viladecans s’acaben 
d’adjudicar i començaran sí o sí aquest 
2018 després del retard imposat per 
l’article 155? És igual, aquí l’èmfasi es posa 
en el retard respecte el calendari previst 
obviant el context d’excepcionalitat i 
extrema dificultat amb que s’ha gestionat 
l’inici de les obres.

PROU VICTIMISME

L’últim intent d’enganyar a la ciutadania 
el vam viure al Ple de gener, quan l’equip de 
govern va presentar una moció exigint a la 
Generalitat que retornés tots els diners que 
hauria d’haver destinat a l’ensenyament 
infantil no obligatori de 0 a 3 anys. Els 
socialistes i ICV-EUiA s’escudaven en les 
últimes sentències que estan donant la 
raó als ajuntaments demandants. Obviant 
que cap d’aquestes sentències és ferma i 
es recorreran, obviant el paper substitutori 
que han exercit les diputacions arran de les 
estretors pressupostàries de la Generalitat, 
però sobretot obviant la voluntat de buscar 
un acord marc que permeti restablir les 
condicions que existien abans de l’última 
gran recessió, per acompanyar a les famílies 
durant els primers anys de criança.

Mentrestant, quan nosaltres fem 
propostes en positiu a l’Ajuntament, se’ns 
acostuma a respondre amb un no, ja ho 
estan fent ens diuen. Però els jardins de 
Magdalena Modolell segueixen caient a 
trossos, els veïns d’Alba-rosa continuen 
tenint problemes de mobilitat al seu barri 
i seguim tenint una única biblioteca pública 
per a un municipi de més de 65.000 
habitants, per posar alguns exemples. |

LA VINYETA
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NOTÍCIES

blemes de mobilitat, així com per vincular al-
menys en part el cost d’aquestes actuacions al 
projecte urbanístic”.

La regidora republicana ha assegurat que 
“no compartim en absolut les ànsies expan-
sives del govern municipal ni la seva febre 
construir més habitatges, en un moment en 
què la demanda és escassa però creix la fam 
especulativa amb el risc de generar una nova 
bombolla immobiliària. Des d’ERC no vo-
lem jugar a aquest joc, no és el nostre model, 
però som conscients de les majories al nostre 
Ajuntament i volem contribuir a reduir l’im-
pacte del creixement de la ciutat que promou 
el PSC amb el suport d’ICV-EUiA”.

A més cal tenir en compte els plans d’ex-
pansió de Viladecans The Style Outlets i el 
desenvolupament del polígon de Ca n’Ale-
many. Moysset considera que l’increment de 
la mobilitat que generaran les quatre transfor-
macions urbanístiques (Roca, Polígon Cen-
tre, Outlet i Ca n’Alemany) justifica prendre 
mesures correctores amb previsió. Especial-
ment quan tots els àmbits implicats són ad-
jacents i comparteixen com accés principal la 
sortida 50 de la C32. |

ERC INSISTEIX EN DESDOBLAR
LA SORTIDA 50 DE LA C32

Esquerra Viladecans ha enviat a la Direcció Ge-
neral d’Infraestructures de la Generalitat una 
proposta raonada per desdoblar la sortida 50 
de la C32 amb l’objectiu de reduir futurs pro-
blemes de mobilitat que es generaran arran de 
la reordenació urbanística de la factoria Roca.

Entre aquesta operació (1.600) i la reforma 
del Polígon Industrial del Centre (1.200) es 
preveu la construcció de prop 3.000 habitatges 
nous, una densitat poblacional que sumada a 
les noves activitats econòmiques fa preveure un 
augment important del trànsit en un dels prin-
cipals accessos a la ciutat. 

ERC planteja aprofitar la modificació del 
Pla General Metropolità (PGM) als terrenys 
industrials de la multinacional per desdoblar 
la sortida 50 de la C32 i permetre l’enllaç amb 
el carril paral·lel a l’autovia, al polígon de Ca 
n’Alemany. Es facilitaria així l’accés directe als 
nous vials del sector: el carrer Enginy i l’avin-
guda Riera de Sant Llorenç.

Segons la regidora Myiram Moysset “la 
transformació de la Roca es troba en un mo-
ment molt inicial, concretament en l’avenç de 
la modificació puntual, per tant és una gran 
ocasió per plantejar solucions a futurs pro-

Redacció
ESQUERRA CONSIDERA NECESSARI 
EL DESDOBLEMENT DE LA SORTIDA 
50 DE LA C32 PER REDUIR FUTURS 
PROBLEMES DE MOBILITAT QUE 
DERIVARAN DE LA REORDENACIÓ DE 
LA FACTORIA ROCA.

La construcció de gairebé 3.000 habitatges complicarà més la circulació al principal accés a la ciutat. 

EL RADAR DE LA 
DISCÒRDIA PELS 
CONDUCTORS DE
LA MOHN

ARA ÉS EL MOMENT PER
VINCULAR ALMENYS EN PART
EL COST DEL DESDOBLEMENT
A LA REORDENACIÓ DE ROCA

ERC dóna suport al col·lectiu i ha votat a fa-
vor de la creació d’una mesa de diàleg amb 
l’Ajuntament per resoldre la problemàtica del 
radar de la carretera de la Vila que afecta els 
conductors de la Mohn des de fa mesos. L’any 
2017 el radar va denunciar a 26 treballadors se-
gons sembla de forma errònia, posant en risc 
els llocs de treball i el benestar de 26 famílies. 
Tot just fa un any ERC va demanar els certifi-
cats del radar i va sol·licitar reunions bilaterals 
entre l’Ajuntament i la Mohn però la situació 
lluny de millorar ha empitjorat. 

Les sancions interposades són per excés de 
velocitat: per la via es pot circular a 40 km/h 
i les denúncies oscil·len entre els 62 i els 89 
km/h. És molt improbable que un autobús 
es pugui aturar amb una distància entre el 
radar i la propera parada de 47 metres. L’em-
presa ha presentat els certificats de limitació 
de velocitat que demostren uns màxims de 80 
km/h. També ha aportat els registres per do-
nar fe que els autobusos van fer la parada cor-
responent en el moment de la fotografia. La 
Mohn considera que tot plegat podria ser con-
seqüència d’un efecte pantalla al passar vehi-
cles a més velocitat pel costat dels autobusos. 
ERC insta l’equip de govern a canviar la ubi-
cació del radar i a instal·lar coixins berlinesos 
durant el 2018 per forçar la reducció de la velo-
citat a la carretera de la Vila. |

Redacció
EL COMITÈ D’EMPRESA DE LA MOHN 
HA MOSTRAT EL SEU MALESTAR 
PEL FUNCIONAMENT D’UN RADAR 
MUNICIPAL A LA CARRETERA DE 
LA VILA QUE HA DENUNCIAT UNA 
VINTENA DE CONDUCTORS.

El radar a la carretera de la Vila objecte de crítiques.



L’AJUNTAMENT MANTÉ LA CIUTAT ATURADA 
A UN ANY DE LA FI DEL MANDAT  

conjunt històric de la Torre Modolell. L’es-
tat de deixadesa i manca de manteniment 
d’aquest pulmó verd és objecte de les críti-
ques dels veïns des de fa temps, especialment 
arran de la ventada de 2009 que va fer caure 
bona part de l’arbrat.

Lligadas ha afegit que “l’absència de di-
rectrius clares ha agreujat aquesta dinàmi-
ca, el consistori de Viladecans viu de renta i 
confia a la iniciativa empresarial el liderat-
ge de la ciutat tal com s’ha posat de mani-
fest amb la remodelació de la factoria Roca 
o l’outlet. Estem deixant en mans del sec-
tor privat el futur de la ciutat, delegant la 
responsabilitat que pertoca a l’Administra-
ció local. Per això cal recuperar l’empenta”.

Ni pista d’atletisme ni segona biblioteca
Esquerra també recorda que continua al 

tinter la proposta de construcció d’una pis-
ta d’atletisme reglamentària tal com recla-
men des de fa dècades atletes i familiars en 
una ciutat que compta amb diversos meda-
llistes olímpics i que ha fet del binomi Vi-
ladecans / marxa atlètica un emblema i un 
referent al món.

 Un dels altres projectes estrella havia de 
ser la segona biblioteca pública, una pro-
posta que ERC també va plantejar a l’antiga 
Bòbila de Sales durant l’última precampa-
nya de les municipals. El PSC va “comprar” 
la proposta reubicant-la a l’antiga masia de 
Can Ginestar. Tot i la declaració d’intenci-
ons per part de l’equip de govern, l’equipa-
ment continua avançant a pas de tortuga i 
res fa pensar que pugui entrar en funciona-
ment durant l’actual mandat.

 Esquerra també lamenta els retards crò-
nics en les actuacions de millora de la via 
pública i els serveis al barri d’Alba-rosa, una 
de les zones eternament oblidades per part 
de l’Ajuntament on el 2017 ha promogut un 
procés participatiu que tan sols es traduirà 
en l’arranjament de poc més d’un carrer.

 
“La Rambla Modolell, el Parc dels 

Ocellets, la segona biblioteca, la pista d’at-
letisme, més equipaments esportius des-
prés d’haver enderrocat el Poliesportiu 
Municipal del Centre, una piscina desco-
berta a la mida de Viladecans perquè la 
gent no hagi d’anar Sant Climent, afrontar 
la reforma integral d’Alba-rosa... Aques-
tes són les prioritats que considerem des 
d’ERC Viladecans perquè són ni més ni 
menys les prioritats que reclamen els ve-
ïns”, ha afegit Lligadas.

Totxana i més totxana
En canvi, segons la portaveu republicana 

“el més preocupant és comprovar com els 
grans projectes de ciutat pel PSC i ICV es re-
sumeixen en totxana i més totxana. És el cas 
del Pla de Llevant amb gairebé 3.000 habitat-
ges, la reforma del Polígon Centre amb 1.200 
o la remodelació de l’antiga factoria Roca 
amb 1.600 habitatges més. És a dir, créixer 
de forma insostenible tensant encara més la 
qualitat de vida dels veïns sense els serveis, 
els equipaments ni les comunicacions adap-
tades al nou volum de població”. |

La portaveu d’ERC  Bàrbara Lligadas ha as-
segurat que “la ciutat està aturada, aquest 
mandat l’acció de govern de l’Ajuntament 
ha anat al ralentí tal com demostren projec-
tes estratègics que continuen pendents a poc 
més d’un any de les municipals. Un exemple 
és la reforma de la Rambla Modolell. El 2015 
des d’ERC ja vam proposar convertir-la en un 
espai exclusiu per a vianants i tres anys des-
prés el consistori només ha fet un procés par-
ticipatiu però no ha previst ni un euro per a 
la remodelació en els pressupostos de 2018”.
 

El mateix ha succeït amb els Jardins de 
Magdalena Modolell, un dels pocs espais pú-
blics oberts al casc antic que forma part del 

Redacció
ERC CRITICA A L’EQUIP DE GOVERN 
(PSC+ICV) LA SEVA INACCIÓ AL 
LLARG DEL MANDAT I QUE S’OBLIDI 
DE PROJECTES PRIORITARIS COM LA 
REFORMA DE LA RAMBLA MODOLELL, 
ELS JARDINS DE MAGDALENA 
MODOLELL, ALBA-ROSA O LA 
BIBLIOTECA DE CAN GINESTAR. 

L’Ajuntament no ha previst ni un euro per a la reforma del Parc dels Ocellets aquest 2018. 

NOTÍCIES

PÀG. 5

ESTEM DEIXANT EN MANS DEL
SECTOR PRIVAT EL FUTUR DE
LA CIUTAT PER UNA MANCA DE
LIDERATGE I DIRECTRIUS CLARES



traris dels socis de govern (PSC+ICV) al·legant que 
ja hi estaven treballant. 

Els republicans recorden que el consistori és l’en-
carregat de vetllar pel compliment del Pla al terme 
municipal, un document que determina els usos 
autoritzats a la zona agrícola. Per això plantejaven a 
la regidoria de Territori la redacció d’un pla de con-
trol de la indisciplina urbanística i d’un informe 
amb els resultats de la seva aplicació, que es presen-
tarien al Ple i la Taula Agrària de Viladecans amb 
caràcter anual.

Aquesta dinàmica també inclouria un segui-
ment de les parcel·les abandonades amb suport 
cartogràfic. Un cop localitzades, l’Ajuntament 
contactaria amb els propietaris per informar-los 

de l’obligació de mantenir el bon estat fitosa-
nitari dels conreus i vegetals de la parcel·la, tal 
com estableix la Llei 43/2002 de sanitat vegetal. 
També s’explicarien els ajuts del Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat per conrear par-
cel·les en desús i la possibilitat d’arrendar els 
terrenys a través dels fons de terres gestionat 
pel Consorci. 

La portaveu d’ERC, Bàrbara Lligadas, ha ex-
plicat que “l’espai agrari és fràgil i té molts pre-
tendents. Si es degrada, el risc que deixi de ser 
una zona amb activitat agrícola és molt gran. 
La presència d’activitats paral·leles, fora d’or-
denació i que incompleixen la normativa del 
Pla Especial altera l’activitat dels professionals, 
genera competència i encariment dels arren-
daments, circulació no endreçada de vehicles 
i persones, abandonament de parcel·les que 
deriven en problemes de plagues i malalties 
o que són refugi de fauna salvatge que ocasio-
na danys. Cal evitar la indisciplina urbanística 
que sovint és el primer pas cap a la degradació i 
promoure l’activitat agrícola professional”.

Viladecans compta amb 580 hectàrees dins 
del Parc Agrari i un 31,3% del terme municipal 
és agrícola.  |
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NOTÍCIES

RECUPERAR CAMPS ABANDONATS PER PROTEGIR EL PARC AGRARI

El grup d’ERC a Viladecans va presentar un mo-
ció al Ple de novembre per promoure l’activitat 
agrícola a l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobre-
gat. En concret, instava l’Ajuntament a recuperar 
els camps de conreu abandonats que són font de 
plagues, malalties i males herbes; així com a evi-
tar la indisciplina urbanística que genera activi-
tats incompatibles amb el Pla Especial del Parc 
Agrari. La moció no va prosperar pels vots con-

Redacció

ERC HA INSTAT L’EQUIP DE GOVERN A 
ARRENDAR ELS TERRENYS MUNICIPALS 
EN ZONA AGRÍCOLA A PAGESOS I A 
VETLLAR PEL COMPLIMENT DEL PLA 
ESPECIAL DEL PARC AGRARI PER FER 
FRONT A LES AMENACES ACTUALS.

Als terrenys agrícoles de Viladecans proliferen explotacions abandonades.

CAL CONSCIENCIAR MÉS ELS 
PROPIETARIS DE TERRENYS 
AGRÍCOLES EN DESÚS I CONTROLAR 
LA INDISCIPLINA URBANÍSTICA

Joan Bausa
Portaveu de les JERC
Viladecans
@bausa_joan

MÉS AULES D’ESTUDI
Des d’Esquerra Republicana i les JERC Viladecans 

sempre hem reivindicat la nostra tasca d’oposició 
constructiva. L’equip de govern, en canvi, rebutja 
moltes de les propostes que presentem sense 
arguments. Durant el passat Ple municipal de gener 
el nostre grup municipal va presentar una moció 
per estudiar la possibilitat d’ampliar els serveis de 
la biblioteca, així com els horaris i les aules d’estudi 

D’altra banda, la proposta contemplava la 
possibilitat d’ampliar les activitats de la biblioteca 
per fer-la més atractiva al jovent. De nou l’equip 
de govern ens va dir que ja ho estan fent, però 
la veritat és que els resultats es fan esperar. 
Crèiem que proposant una moció generosa 
podríem començar a treballar, però estàvem 
equivocats. Ens hem acostumat a topar contra 
un mur. Però quan ens rebutgen una proposta 
no mirem avall, mirem sempre a l’horitzó. I veiem 
més a prop les eleccions municipals del 2019, 
més a prop l’oportunitat de repensar Viladecans 
de dalt a baix. |

nocturnes. La resposta va ser l’habitual: “Això que 
demaneu ja ho fem”. I en part és veritat, han ampliat 
les aules d’estudi, però de forma insuficient. 

En relació amb els horaris, la nostra proposta 
constatava com aquestes aules actualment només 
tenen en compte els períodes d’exàmens universitaris. 
Això provoca que el calendari no s’adeqüi a les 
necessitats dels alumnes de secundària o de cicles 
formatius, que no poden gaudir d’aquest servei. No 
tothom disposa d’un espai de treball a casa i cal facilitar 
les millors condicions d’estudi a tots els alumnes. De 
debò ens pensem que així facilitem l’èxit educatiu?



ERC va comptar amb més de 100 apoderats.

es destinaran íntegrament a pagar el deute del 
complex esportiu Podium. 

Així mateix els republicans han votat en contra 
del pressupost de 2018 perquè incrementa la pressió 
fiscal amb una nova pujada de l’IBI, perquè subes-
tima els ingressos i es queda curt a l’hora de plan-
tejar un escenari expansiu, transitable dins dels lí-
mits que marca la regla de despesa. “Ens agradaria 
que el pressupost fos més expansiu independent-
ment dels ingressos provinents d’altres administra-
cions o dels impostos que paga la ciutadania”. 

Opacitat a les empreses municipals
Finalment, els republicans també han cri-

ticat la manca de transparència de les empre-
ses municipals assenyalant amb preocupació 
la partida de 24 milions d’euros de VIMED, la 
promotora immobiliària de l’Ajuntament que 
pretén reduir el seu alt nivell d’endeutament 
venent Oliveretes (Pla de Llevant). Un endeu-
tament que ha estat impossible d’estudiar per 
part del grup d’ERC per l’opacitat en el funcio-
nament de VIMED, tot i les reiterades peticions 
de documentació que han fet els republicans en 
els darrers mesos. |

El regidor d’ERC Xavier Martín ha justificat 
que: “els veïns de Viladecans necessitem els ser-
veis, les inversions i les millores als carrers sempre. 
No ho necessitem només cada quatre anys a les 
portes de les eleccions municipals, per això dema-
nem al govern socialista que deixi d’acumular les 
inversions i executi els seus compromisos”.

Martín també ha justificat el rebuig al pressu-
post per operacions com la venda del solar que 
ocupava l’antic Poliesportiu Municipal del Cen-
tre, enderrocat recentment per construir més 
habitatges. Una decisió polèmica -criticada per 
veïns i bona part del Ple municipal- amb una 
previsió d’ingressos de 3,6 milions d’euros que 

NOTÍCIES
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LA POSTVERITAT DEL PRESSUPOST 2018 

Esquerra també apunta a la subestimació inten-
cionada dels ingressos que limita la capacitat de 
millora de les polítiques socials i dels serveis, així 
com a l’escàs grau de compliment dels exercicis 
anteriors, com altres motius per rebutjar els pres-
supostos aprovats durant el Ple de novembre. 

Redacció
EL GRUP D’ERC A L’AJUNTAMENT HA 
VOTAT EN CONTRA DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL D’AQUEST 2018, ENTRE 
D’ALTRES MOTIUS, PER LES GRANS 
DIFERÈNCIES ENTRE ELS COMPTES 
QUE S’APROVEN I LA REALITAT QUE 
S’ACABA EXECUTANT DURANT L’ANY.

L’Ajuntament incrementa l’IBI i acumula inversions sense executar. / Ken Teegardin (CC BY-SA 2.0) 

EL GOVERN FA UNA SUBESTIMACIÓ
INTENCIONADA DELS INGRESSOS
QUE LIMITA LA MILLORA DE LES
POLÍTIQUES SOCIALS I DELS SERVEIS

Aquest 21D el bloc sobiranista a Vilade-
cans ha conreat un bon resultat ja que la suma 
d’ERC, JxCAT i la CUP ha obtingut 9.422 vots 
amb una participació històrica del 82%. Durant 
el referèndum del passat 1 d’octubre es van re-

tendència creixent materialitzada en les dar-
reres cites electorals i ha trencat el sostre elec-
toral d’ERC a la ciutat. Unes sensacions ide-
als per continuar treballant per Viladecans i 
encarar amb més força i il·lusió el repte de les 
eleccions municipals de 2019.

A nivell global, els resultats evidencien 
la derrota del PP de Mariano Rajoy, que es 
converteix en un partit residual a Catalunya, 
i del bloc del 155. Ni la violència policial ni la 
repressió de drets i llibertats, ni una justícia 
parcial i arbitrària que manté quatre presos 
polítics lluny de les seves famílies han impe-
dit a l’independentisme revalidar la majoria 
absoluta al Parlament i, per tant, reeditar el 
legítim govern de la Generalitat. |

Redacció

collir 9.300 vots a favor, el 27S de 2015 Junts pel 
Sí i la CUP van obtenir 8.374 vots i durant la 
consulta del 9N el 2014 es van comptar 8.100 
paperetes favorables a la independència. Així 
es demostra l’avanç constant dels partidaris de 
la República catalana malgrat les forces políti-
ques i els grups de pressió que s’esforcen a si-
lenciar i embrutar el bon nom del moviment 
sobiranista, especialment al Baix Llobregat.

Per la seva banda, ERC va obtenir el 21 de 
desembre el seu millor resultat electoral a Vi-
ladecans des del restabliment de la democrà-
cia com a tercera força més votada amb 5.836 
vots, gairebé triplicant els resultats de les 
últimes eleccions al Parlament en solitari el 
2012. Aquests bons resultats consoliden una 

LA REPÚBLICA GUANYA SUPORTS A VILADECANS EL 21D
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NOTÍCIES

El nou hospital aplegarà el gruix del pro-
grama assistencial del centre, mentre que 
els tres edificis actuals o bé mantindran l’ús 
-consultes externes-  o bé es reutilitzaran per 
a usos administratius o de suport, més enllà 
dels directament assistencials. L’actual edifi-
ci d’Urgències esdevindrà la nova cafeteria, i 
a l’edifici històric s’hi ubicaran les àrees ad-
ministratives. El projecte preveu espais enjar-
dinats entre edificis, la qual cosa contribui-
ran a unes bones condicions ambientals.    

Menys llistes d’espera
D’altra banda, durant el 2017 el Servei Ca-

talà de la Salut ha aconseguit baixar els temps 
d’espera i reduir el nombre de pacients en llis-
tes d’espera per intervenció quirúrgica, proves 
diagnòstiques i consultes externes. Des del mes 
d’abril del 2017 el CatSalut està aplicant el pla 
de xoc per a la millora de les llistes d’espera, que 
ha destinat 57M€ addicionals a incrementar 
l’activitat d’intervencions, proves i consultes. |

Amb un import final superior als 31M€, l’opció 
guanyadora ha estat la unió temporal d’em-
preses integrada per Benito Arnó e Hijos i 
Copisa. Les obres començaran el mes d’abril 
i la previsió és que s’allarguin durant 4 anys. 
De fet, l’adequació de les instal·lacions per 
preparar l’ampliació va començar el 2017 amb 
una actuació a Urgències. El projecte preveu 
la construcció d’un nou edifici a l’avinguda 
del Mil·lenari just al solar que hi ha actual-
ment darrere l’edifici històric inaugurat el 
1953 pels propietaris de la factoria Roca.

ADJUDICADES LES OBRES 
D’AMPLIACIÓ DEL NOU HOSPITAL

Redacció
EL 21 DE DESEMBRE ES VA PUBLICAR 
AL PORTAL DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA DE LA GENERALITAT 
L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
D’AMPLIACIÓ I REFORMA DE 
L’HOSPITAL DE VILADECANS QUE 
L’ARTICLE 155 D’M. RAJOY HAVIA 
DEIXAT EN STAND BY.

PAS PERILLÓS AL
POLÍGON CENTRE
PER LES VIES DEL
TREN

El passat Nadal ERC Viladecans va advertir 
de la perillositat d’un pas informal per les vies 
del tren a l’alçada del Polígon Industrial del 
Centre, just darrere de la deixalleria municipal. 
Es dóna la circumstància que fins fa poques 
setmanes a 50 metres havia obert una nova dis-
coteca i que els joves s’aplegaven a pocs metres 
de les vies a les fosques fent botellón, amb els 
riscos associats. La situació es va denunciar a 
l’Ajuntament i es va posar en coneixement del 
gestor d’infraestructures Adif però dos mesos 
després la situació continua igual. D’altra ban-
da, fidel a la seva tasca de fiscalització Esquerra 
també ha reclamat al govern local que suavit-
zi les rampes de formigó aixecades en diversos 
punts de la ciutat per reduir la velocitat dels ve-
hicles. Recollint les queixes de diversos conduc-
tors, són excessivament pronunciades i provo-
quen fregaments als inferiors de molts cotxes. 
Per això els republicans han suggerit que es sua-
vitzin o s’allarguin, una petició que de moment 
ha rebut la negativa per part de la regidoria res-
ponsable adduint el cost que representaria. Els 
republicans consideren que s’hauria de com-
provar l’angle d’entrada de les rampes, ja que el 
límit d’alçada és de 7 cm pels ressalts reductors 
però no així per les rampes de formigó. |

Redacció

Accés a les vies sense impediments.

Imatge virtual de la futura façana de l’Hospital.


