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En/na ________________________________________________________________ 

major d’estat, amb DNI núm. __________________, amb domicili a Vilafranca del 

Penedès, carrer ______________________________________núm. ____ , pis ____ 

porta ______. 

 

EXPOSO: 

Que el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 4 de desembre de 2018 i el DOGC 

de la mateixa data publiquen l’anunci d’informació pública de l’aprovació inicial de la 

modificació puntual del POUM en l’àmbit del carrer del Comerç, segons l’acord del ple 

de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de 27 de novembre de 2018, amb la finalitat 

que les persones interessades puguin formular al·legacions i reclamacions dins el termini 

de dos mesos des de la seva publicació.  

Considerant el projecte i valorant la realitat territorial, social i econòmica de l’àmbit i de 

l’entorn on s’ubica, formulo les següents, 

 

AL·LEGACIONS 

Primera. La modificació prevista afecta una part important del barri del Molí d'en Rovira, 

de manera que aquesta tindrà conseqüències diverses sobre la totalitat del barri i de les 

persones que hi vivim. 

Segona. La modificació preveu la construcció de 908 habitatges, per tant, estem davant 

d'una operació immobiliària que suposarà una pressió important que representarà un 

increment del nombre d'habitants al barri d'unes 3.000 persones o més. Això sense 

comptar l’edificabilitat destinada a comerços i activitats en les plantes baixes dels 

edificis i en les naus. Cal tenir en compte, que actualment al barri del Molí d’en Rovira, 

hi viuen unes 1.900 persones. 

Tercera. També preveu una plaça de 4.000 metres quadrats amb un aparcament privat 

soterrat que alterarà el traçat del carrer de Sarriera. 

Quarta. La previsió d'aquest nombre d'habitatges es fa sense que Vilafranca compti amb 

un Pla Local d'Habitatge que estudiï i orienti sobre les necessitats reals i convenients en 

aquest camp, ni tingui una agenda urbanística actualitzada. Ni aquesta, ni d’aquesta 

manera, és la solució per al barri ni per al creixement real de Vilafranca. 

Cinquena. Aspectes com la mobilitat, la connexió amb el centre de Vilafranca i els altres 

barris, tant a peu com en vehicle, i els espais gratuïts d'aparcament (imprescindibles al 

costat d'una estació d'autobusos i de tren en una capital de comarca) són actualment 

aspectes deficitaris, que la modificació prevista, lluny de resoldre, agreuja aquesta 

situació. 

Sisena. L'estat del ferm dels carrers, les voreres, el volum del cablejat elèctric aeri ... són 

problemes antics del barri que recurrentment es queden sense solució. Per no parlar de 
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les vibracions que pateixen els habitatges pel pas de l’AVE, un tema que encara està per 

resoldre i del que no s’ha fet cap actuació efectiva, fet que malmet la qualitat de vida 

dels veïns i veïnes del barri. 

Setena. El nom de la modificació puntual del POUM només fa referència al nom d'un 

carrer, el Carrer Comerç, quan afecta una superfície més que considerable del barri del 

Molí d'en Rovira, i suposa una informació insuficient i enganyosa, que va en detriment 

dels drets dels veïns afectats i interessats. 

Vuitena. La campanya participativa que l'Ajuntament va fer arribar a les bústies dels 

veïns no transmetia l'abast de la modificació i es limitava a preguntar sobre l'espai 

públic. 

 

Per tot això exposat, demanem que s'aturi aquesta aprovació inicial i s'obri un estudi de 

tot el barri del Molí d’en Rovira observant-ne les necessitats, els dèficits i el potencial i 

comptant amb la participació real de tots els seus veïns i veïnes, amb l'objectiu de 

dissenyar un pla integral per a tot el barri. 

En conseqüència, 

 

SOL·LICITO: 

Que en tinguin per formulades les anteriors al·legacions al projecte de modificació 

puntual del POUM en l’àmbit del carrer del Comerç; que es prenguin en consideració i, 

pels motius manifestats, se suspengui la tramitació de la modificació d’aquest 

planejament urbanístic amb l'objectiu de dissenyar un pla integral per al conjunt del 

barri Molí d’en Rovira. 

 

Vilafranca del Penedès, _____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 

 


