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(24)  - Diversos registres d’entrada – signatures de suport al model 

d’al·legació impulsat per l’anomenada “Plataforma Obrim el molí” 
 
Es tracta d’un escrit d’al·legacions basat en un model imprès confeccionat per una 
plataforma anomenada “Obrim el molí” que va fer còpies i va recollir signatures, 
presentant les dades personals i signatures de 421 persones. Les còpies van ser 
presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana per terceres persones, mitjançant 
presentacions massives. No es fan constar expressament aquí els noms de les 421 
persones, algunes de les quals viuen en l`àmbit de la modificació de planejament 
urbanístic aprovada inicialment ( únicament 11 ), unes altres en el barri del Molí 
d’en Rovira ( un total de 156 ) i la majoria en altres zones alienes a l’àmbit de la  
modificació urbanística que ens ocupa i del seu entorn de barri. 
 
- La modificació prevista afecta una part important del barri del Molí d’en 

Rovira i tindrà conseqüències diverses sobre tot el barri i les persones 
que hi viuen. 
 

La modificació puntual del POUM que es troba en tramitació desenvolupa les 
previsions que va fer el POUM el 2003. Tal i com es descriu a l’apartat 1.2 de la 
memòria l’àmbit de la modificació “és el resultat de la unió de dos àmbits delimitats 
anteriorment al POUM. D’una banda l’àmbit subjecte a pla de millora urbana del 
Carrer Comerç, i de l’altra, el PAU8 – Vinòpolis, així com els espais intersticials 
entre ambdós àmbits i algun ajust parcel·lari respecte l’àmbit inicialment previst al 
POUM”. 
 
Les conseqüències sobre la resta del barri i les persones que hi viuen han sigut 
analitzades i tingudes en compte en el document des de tots els punts de vista als 
que legalment està obligada una modificació de POUM que s’està tramitant 
(avaluació econòmica, avaluació de la mobilitat generada, informe ambiental, etc) i 
no tenen perquè ser negatives com sembla que vol donar a entendre el redactat de 
l’al·legació. Al contrari, la modificació aspira a poder millorar la zona objecte de 
modificació i el barri en general: conservació i millora de les naus patrimonials amb 
usos efectius, més i més variats comerços i serveis, obtenció d’espais lliures i 
equipaments públics que ara el barri no té, carrers i espais públics millorats i 
endreçats, etc. 
 
- La modificació de POUM preveu la construcció de 908 habitatges i per 

tant representarà una “operació immobiliària” amb un increment del 
nombre d’habitants al barri d’unes 3.000 persones o més. 
 

En primer lloc cal aclarir que el nombre màxim d’habitatges previst a la modificació 
de POUM és de 912.  
 
I en segon lloc, que el dret dels propietaris i propietàries a construir 900 habitatges 
per la suma dels sectors PMU Comerç i PAU-8 emana del POUM original aprovat 



definitivament el 2003, i no es tracta d’un dret que atorgui de nou la modificació de 
POUM que es tramita, que únicament ajusta aquesta xifra de 900 a 912. La 
modificació no preveu per tant cap increment significatiu del nombre màxim 
d’habitatges. 
 
Per últim també cal aclarir que els 912 habitatges són un màxim, un potencial que 
ja va atorgar el POUM el 2003, i que altres factors com el tipus de gestió 
urbanística prevista a la modificació de POUM,  les preexistències, l’estructura de la 
propietat del sòl fan que les previsions de desenvolupament real i construcció 
d’aquests possibles habitatges sigui a mitjà termini, i no d’immediat i a la vegada. 
És possible per tant que acabin construint-se un màxim de 912 nous habitatges, 
però la construcció serà progressiva, i no es preveu que pugui estar finalitzada en 
un horitzó menor de 15 anys. 
 
En quan al nombre de persones que podria comportar la implantació al barri de 912 
nous habitatges, per fer una projecció demogràfica acurada, es podrien agafar les 
dades estadístiques d’Idescat (organisme de la Generalitat que recull les 
estadístiques oficials de Catalunya referents a població, economia y societat). 
 
Si anem a l’apartat sobre Habitatges i llars es pot comprovar que a Vilafranca hi ha 
un total de 19.067 llars, i si anem a l’apartat de població un total de 40.055 
habitants. De la relació d’aquestes dues dades s’obté que es promig d’habitants per 
llar a Vilafranca és de 2,1 habitants/llar. 
 
Si apliquem aquesta dada al nombre potencial màxim d’habitatges que preveu la 
modificació de POUM resultaria: 912 x 2,1 = 1.916 habitants, lluny dels 3.000 
habitants amb els que especula l’al·legació. 
 
D’altra banda, cal tenir present que el 30% del sostre residencial es destinarà a 
habitatge protegit o assequible. Actualment moltes persones no poden accedir a un 
habitatge digne atès el seu alt preu (en compra o lloguer). Cal revertir aquesta 
situació, i sens dubte tenir gairbé un terç d’habitatge a imports assequibles ha de 
contribuir a generar majors oportunitats, sobretot a la gent del barri i de la vila. 
 
- Es preveu una plaça de 4.000 m2 amb un aparcament privat soterrat que 

alterarà el traçat del carrer Sarriera. 
 
Diferents al·legacions fan referència al fet que la modificació del POUM preveuria 
l’existència d’un aparcament privat per a vehicles en el subsòl d’una plaça d’uns 
4.000 m2 (es refereixen a un espai lliure situat dins del sector de Pla de millora 
urbana núm. 28), la qual cosa no es veuria justificada o adient. 
 
La fitxa del sector de Pla de millora urbana núm. 28 (“Torres”), continguda en 
l’article 14 de les normes urbanístiques, conté un apartat que estableix: 
 
“S’admet l’ús d’aparcament privat al subsòl de l’espai lliure anomenat Gran Plaça 
qualificat amb la clau 4/P, per garantir l’equilibri de beneficis i càrregues derivat de 
la cessió gratuïta de sòl (article 34 RLU)”. 
Per la seva banda, l’article 39 de les normes urbanístiques aprovades inicialment 
(precepte regulador del sistema d’espais lliures, clau 4), preveu en el seu apartat 4: 
 
“4.La modificació puntual del POUM preveu, d’acord amb l’article 35.2 del Text refós 
de la llei d’urbanisme que sota determinats espais lliures es puguin construir 
aparcaments de titularitat privada, per tal de reduir el dèficit existent d’aparcament 
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al barri i per alliberar parcialment espai de la superfície actualment ocupada per 
aparcament. Aquests espais s’identifiquen als plànols d’ordenació amb la clau 4/P. 
Els projectes d’urbanització d’aquests espais lliures hauran de garantir una correcta 
urbanització amb la plantació d’elements vegetals a la superfície mitjançant una 
capa de terra de 1m sobre la coberta. Aquests aparcaments identificats, situats en 
el subsòl d’espais lliures, seran de propietat privada i separada d’acord amb 
fórmules admeses en dret com la divisió en propietat horitzontal”.  
 
Normativa legal i reglamentària aplicable 
 
L’article 35 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei d’urbanisme preveu: 
“Article 35  
Compatibilitat entre sistemes urbanístics públics i qualificacions d’aprofitament 
privat 
1. Els terrenys que el planejament urbanístic reserva a sistemes urbanístics, que 
l’administració actuant ha obtingut o ha d’obtenir mitjançant la cessió obligatòria o 
l’expropiació urbanístiques, s’han de destinar íntegrament a l’ús públic previst, sens 
perjudici del règim de compatibilitat d’usos regulat per aquest article.  
2. El planejament urbanístic pot preveure que el subsòl dels sistemes urbanístics de 
titularitat pública es destini a usos diferents dels atribuïts al sòl, sempre que siguin 
compatibles amb la funcionalitat del sistema. Aquesta compatibilitat d’usos 
diferents només pot comportar una qualificació urbanística d’aprofitament privat en 
subsòl si el planejament urbanístic ordena nous sistemes urbanístics, no previstos 
en el planejament urbanístic anterior, que no són exigibles en compliment dels 
estàndards mínims establerts per la legislació urbanística o pel planejament 
urbanístic general. En el cas del sistema viari, la qualificació urbanística 
d’aprofitament privat del subsòl només es pot admetre si l’esmentat sistema no és 
part de la xarxa que estructura el teixit urbà o la trama urbana.  
3. El planejament urbanístic pot qualificar com a sistema de titularitat pública part 
de les edificacions existents, de les edificacions de nova construcció o del vol o del 
subsòl dels immobles, per raó de la necessitat d’implantació d’equipaments 
comunitaris, com també per a facilitar l’accés dels vianants als sistemes viari i 
d’espais lliures. L’obtenció d’aquests sistemes es pot dur a terme per expropiació si 
l’immoble afectat no és part d’un polígon d’actuació urbanística que prevegi la 
cessió gratuïta del sistema.  
4. Si, d’acord amb els apartats 2 i 3, el planejament urbanístic preveu la 
compatibilitat d’una qualificació urbanística d’aprofitament privat i la destinació a 
sistemes de titularitat pública del sòl, del vol o del subsòl d’un terreny, es pot 
constituir el règim de propietat horitzontal més adequat d’entre els establerts per la 
legislació civil catalana, amb les limitacions i servituds que siguin procedents per a 
la protecció del domini públic.  
5. El règim de compatibilitat que regula aquest article no impedeix l’ús privatiu dels 
béns de domini públic que, d’acord amb la legislació sobre patrimoni de les 
administracions públiques, no comporta la transformació o la modificació d’aquest 
domini”.  
 



Per la seva banda, els apartats 1 i 2 de l’article 34 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (Decret 305/2006) estableixen: 
“34.1 El planejament urbanístic pot preveure que el subsòl dels sistemes urbanístics 
de titularitat pública es destini a usos diferents dels atribuïts al sòl, sempre que 
siguin compatibles amb la funcionalitat del sistema. 
34.2 En sòl urbà, en els àmbits inclosos en polígons d'actuació urbanística o en 
sectors subjectes a un pla de millora urbana, el planejament urbanístic pot establir 
que el subsòl del sòl que destini a sistemes de titularitat pública sigui susceptible 
d'aprofitament de titularitat privada, destinat a l'ús d'aparcament, de magatzem, a 
usos propis dels equipaments o a d'altres usos admesos pel planejament en el 
subsòl, quan sigui necessari per garantir l'equilibri de beneficis i càrregues derivat 
de la cessió gratuïta del sòl destinat a nous sistemes de titularitat pública”. 
 
Per tant, clarament observem que la normativa urbanística admet que el 
planejament prevegi que, en el subsòl dels terrenys que obté l’Ajuntament per a 
sistemes urbanístics com els espais lliures, s’ubiquin usos diversos com el 
d’aparcament, amb una qualificació urbanística d’aprofitament privat, si es generen 
nous sistemes urbanístics (com és el cas) o si ho requereix l’exigència de garantir 
l’equilibri de beneficis i càrregues de l’actuació. 
 
Posició que se sustenta: 
 
Malgrat que d’acord amb la llei és possible que el subsòl de l’espai lliure es destini a 
aparcament de titularitat privada, aquesta no és de cap manera l’única solució 
possible. Quan s’aprovi en el futur el Pla del sector millora urbana núm. 28, i la 
seva reparcel·lació, l’Ajuntament obtindrà gratuïtament els terrenys destinats a 
espai lliure (“Gran Plaça”) que s’incorporaran al domini públic, ús públic. És possible 
que en el subsòl d’aquest espai no s’hi realitzi cap activitat, o que s’opti per 
destinar-lo a aparcament de vehicles necessari per al barri i les seves activitats; en 
aquest cas, el subsòl per aparcament pot ser de titularitat pública (amb gestió 
pública o per concessió o altres fórmules), o bé de titularitat privada si es 
compleixen les exigències legals i si, a més, el Pla de millora urbana del sector ho 
justifica en base a la necessitat de preservar el just equilibri de beneficis i 
càrregues de naturalesa urbanística. 
 
Malgrat que la voluntat de l’Ajuntament ha estat en tot moment la que s’expressa 
en el paràgraf anterior, és cert que la redacció dels articles 14 i 39 de les normes 
es presta a una certa confusió, ja que es podria interpretar que el subsòl de l’espai 
lliure de referència serà sempre i en tot cas de titularitat i aprofitament de caràcter 
privat. Cal per tant matisar la redacció, de manera que la decisió final s’ha 
d’adoptar en el marc de la redacció i aprovació, en el futur, del Pla de millora 
urbana del sector, tenint en compte les previsions legals, les exigències derivades 
de la preservació de l’equilibri de beneficis i càrregues, les necessitats que es 
detectin quant a interessos públics i les alternatives llavors existents en termes de  
viabilitat tècnica, econòmica i financera de la inversió. 
 
Proposta de nou redactat de l’article 14 de les normes urbanístiques (condicions del 
sector de millora urbana 28) en el punt relatiu a aparcament en el subsòl d’espai 
lliure: 
 
“El pla de millora urbana corresponent a aquest sector podrà admetre l’ús 
d’aparcament en el subsòl de l’espai lliure anomenat Gran Plaça qualificat amb la 
clau 4/P, subsòl que podrà ser de titularitat pública municipal o de titularitat 
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privada, tenint en compte els requeriments normatius aplicables, la garantia del 
just equilibri de beneficis i càrregues i els interessos públics”. 
 
Proposta de nou redactat de l’article 39, apartat 4, de les normes urbanístiques:  
 
“4.La modificació puntual del POUM preveu, d’acord amb l’article 35.2 del Text refós 
de la llei d’urbanisme, que sota determinats espais lliures es puguin construir 
aparcaments de vehicles, per tal de reduir el dèficit existent d’aparcament al barri i 
per alliberar parcialment espai de la superfície actualment ocupada per aparcament. 
Aquests espais s’identifiquen als plànols d’ordenació amb la clau 4/P. Els projectes 
d’urbanització d’aquests espais lliures hauran de garantir una correcta urbanització 
amb la plantació d’elements vegetals a la superfície mitjançant una capa de terra 
de 1m sobre la coberta. Aquests aparcaments identificats, situats en el subsòl 
d’espais lliures, poden ser de titularitat pública municipal o bé de propietat privada i 
separada d’acord amb fórmules admeses en dret com la divisió en propietat 
horitzontal. L’eventual titularitat privada del subsòl l’hauria de preveure el Pla de 
millora urbana del sector, tenint en compte els requeriments normatius aplicables, 
la garantia del just equilibri de beneficis i càrregues i els interessos públics”. 
 
- La previsió d’aquest nombre d’habitatges es fa sense comptar amb un 

Pla local d’habitatge. 
 
No consta cap impediment legal per a executar les previsions del planejament 
urbanístic general sense l’existència prèvia d’un pla local d’habitatge o un pla de 
mobilitat. 
 
No obstant cal aclarir, respecte al pla local d’habitatge es tracta d’un instrument 
que d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge planifica 
i programa en matèria d'habitatge i ha de concretar, dins de l'àmbit que li 
correspongui, l'aplicació de l'objecte i les finalitats d'aquesta la llei, establint 
directrius, objectius temporals, propostes operatives, indicadors de control, llindars 
de sostenibilitat, recomanacions i normes d'aplicació directa. 
 
Per tant, vistes les funcions d’aquest instrument, que segurament donaria 
indicadors per focalitzar millor les polítiques d’habitatge, no consta que tenir-lo 
redactat i aprovat abans de la tramitació de la modificació de POUM que es porta a 
terme pogués limitar els drets a l’exercici de la propietat que atorga als propietaris i 
les propietàries la llei d’urbanisme i el POUM vigent. 
 
- Aspectes com la mobilitat, la connexió amb el centre de Vilafranca i els 

altres barris i els espais gratuïts d’aparcament són aspectes deficitaris 
que la modificació de POUM agreuja. 

 
S’han presentat diverses al·legacions que aborden temes concrets sobre les 
alternatives o propostes que fa l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
integrant del document per a l’aprovació inicial de la modificació de POUM del carrer 
Comerç.  



 
El primer aclariment que cal fer és que d’acord amb el que disposa el Decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat 
generada, els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a 
document independent en els documents de Planejament urbanístic general i llurs 
revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o 
urbanitzable. Atès que l’objecte de la modificació de POUM que es troba en tràmit 
no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, ja que abasta sòls 
classificats pel POUM com a sòl urbà no consolidat, no hagués sigut preceptiva la 
seva inclusió. 
 
Malgrat aquesta exempció normativa, des d’un punt de vista tècnic es va 
recomanar la inclusió d’aquest estudi d’avaluació de la mobilitat generada que ha 
sigut portat a terme per l’enginyeria Mcrit, que és a la vegada l’equip redactor del 
Pla de mobilitat de Vilafranca del Penedès, en fase de redacció.  
 
Segons el Decret 344/2006, els estudis d'avaluació de la mobilitat generada 
avaluen l'increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació 
o una nova implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels 
sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, 
com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 
 
Per tant la finalitat és aquesta i no una altra, i calia tenir la garantia que els serveis 
viaris (que no oblidem que venen d’una trama d’eixample preexistent) podran 
absorbir els desplaçaments provocats per la implantació de nous usos i activitats. 
Aquest estudi conclou que la proposta de serveis viaris de la modificació de POUM 
podrà absorbir aquests desplaçaments, i aquest és el principal objecte d’aquest 
document, ja que si no fos així el document de modificació de planejament hagués 
hagut de modificar les previsions de sistema viari que es fan per fer-ho possible. 
 
Tota la resta d’alternatives o propostes que planteja el document (com per exemple 
la possibilitat de perllongar el carrer Sarriera i resoldre l’encreuament amb 
l’avinguda de Vilanova amb una rotonda; o les alternatives de quina solució adoptar 
per a pacificar el trànsit rodat a l’espai lliure de Comerç) queden en l’àmbit dels 
suggeriments i no són en cap cas vinculants. El document posa el focus en aquells 
punts a estudiar amb deteniment a cadascun dels quatre plans de millora urbana 
de desenvolupament i els projectes d’urbanització a redactar. Com no podria ser 
d’altra manera l’aprovació de qualsevol d’aquests instruments de planejament o de 
gestió comptarà amb els preceptius períodes d’informació al públic i participació 
ciutadana. 
 
En quan a la connexió amb el centre de Vilafanca, cal dir que la major permeabilitat 
peatonal del barri del Molí d’en Rovira amb el barri del Centre resta condicionada a 
la solució definitiva de la urbanització sobre la llosa, que a la vegada es troba a 
l’espera que el Ministeri de Fomento i l’Adif proposin una solució definitiva per a 
l’estació de Vilafranca, que s’haurà d’acordar amb l’Ajuntament. Mentre això no 
succeeixi sembla difícil poder intervenir sobre aquests sòls de domini públic 
ferroviari, i fora de l’àmbit de planejament objecte de la modificació. 
 
D’altra banda si ens referim a la mobilitat rodada, ni el pla especial 
d’infrestructures, ni el POUM preveuen cap via rodada diferent de les existents en 
sentit perpendicular a la llosa del ferrocarril. 
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Pel que fa als espais d’aparcament, ja s’ha explicat en un punt anterior que quan 
s’aprovi en el futur el Pla del sector millora urbana núm. 28, i la seva reparcel·lació, 
l’Ajuntament obtindrà gratuïtament els terrenys destinats a espai lliure (“Gran 
Plaça”) que s’incorporaran al domini públic, ús públic. És possible que en el subsòl 
d’aquest espai no s’hi realitzi cap activitat, o que s’opti per destinar-lo a 
aparcament de vehicles necessari per al barri i les seves activitats; en aquest cas, 
el subsòl per aparcament pot ser de titularitat pública (amb gestió pública o per 
concessió o altres fórmules), o bé de titularitat privada si es compleixen les 
exigències legals i si, a més, el Pla de millora urbana del sector ho justifica en base 
a la necessitat de preservar el just equilibri de beneficis i càrregues de naturalesa 
urbanística. 
 
També cal tenir present que en els darrers temps l’Ajuntament ha generat diferents 
espais d’estacionament a la zona, especialment en la llosa del ferrocarril, la qual 
cosa contribueix a satisfer les necessitats d’aparcament de Vilafranca, però 
particularment també del barri. 
 
- L’estat dels carrers, les voreres, el volum del cablejat elèctric aeri, són 

problemes antics del barri que queden sense solució, per no parlar de les 
vibracions que pateixen els habitatges pel pas de l’AVE. 
 

A l’al·legació es plantegen problemes generals del barri que estrictament i en 
termes tècnics no són propis del contingut d’aquesta modificació puntual de POUM.  
 
Parlen per exemple de: l’estat del ferm dels carrers, les voreres, el volum del 
cablejat elèctric aeri, les vibracions que pateixen els habitatges pel pas de l’AVE, 
etc. 
 
Es tracta d’una al·legació que depèn legítimament de criteris d’oportunitat i dels 
criteris emanats de l’equip de govern municipal, ja expressats en el document 
d’aprovació inicial de la modificació de POUM. 
 
Val a dir però, que des del document de modificació de POUM s’ha estat sensible, 
en la mesura del possible a aquestes demandes, imposant als propietaris i 
propietàries dins l’àmbit l’obligació d’urbanitzar al seu càrrec la totalitat de 
l’amplada dels carrers Sarriera, Cortina i Miquel Torres i Carbó. Obligació que és 
coherent amb que la urbanització dels vials es faci de manera completa i en un sol 
moment, obviant urbanitzacions que únicament abastin la meitat d’un vial. 
 
Es proposa doncs en aquest informe que l’equip de govern, i per extensió 
l’Ajuntament, es pronunciï sobre aquestes preocupacions i anhels, i adopti els 
compromisos d’implementar les accions i mesures que calguin, sempre en termes 
de viabilitat pressupostària. 
 
Per tant, des d’aquesta perspectiva l’equip redactor entén que serà el dictamen 
d’aprovació provisional de la modificació que se sotmeti al Ple el que, en el seu cas, 



expressarà amb caràcter general els pronunciaments i compromisos adients en 
aquest sentit. 
 
- El nom de la modificació de 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. 

 
El nom de la modificació de planejament emana del POUM original aprovat 
definitivament el 2003, que a l’article 17 de les normes urbanístiques diu “Aquest 
Pla d’ordenació preveu i delimita expressament, en sòl urbà i amb aquesta 
denominació, un sector subjecte a pla de millora urbana (Pla de Millora Urbana del 
Carrer Comerç), que abasta les illes compreses entre l’avinguda de Barcelona, la 
carretera de Vilanova, l’amplada del carrer del Comerç i l’eix del carrer de Sarriera, 
més les dues illes delimitades a eix pels carrers de Sarriera, Dr. Fleming, Dr. Jané i 
Miquel Torres.”  
 
Per tant es tracta únicament d’una qüestió de nomenclatura que s’adopta d’acord 
amb allò que preveia el POUM, i en cap cas pretén enganyar o ocultar l’àmbit al que 
afecta la modificació de POUM. 
 
- 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. 

 
S’han analitzat de forma individualitzada els preceptes legals i reglamentaris sobre 
participació ciutadana del Text refós de la llei d’urbanisme i del Reglament de la llei 
d’urbanisme i no s’ha trobat cap incompliment al document en tràmit respecte als 
preceptes que estableixen aquestes normes sobre publicitat i participació en els 
processos de planejament. 
 
Com s’explica abastament al capítol 3 de la memòria del document, el programa de 
participació ciutadana desenvolupat en el tràmit d’aquesta modificació de 
planejament general ha previst diferents fases o accions: 
 

- Reunions informatives amb propietaris residents i amb empresaris vinculats 
al món vinícola inclosos dins de l’àmbit 

- Reunió a AAVV del barri de Molí d’en Rovira 
- Reunió informativa amb tots els grups que conformen el Ple municipal 
- Publicitat en els mitjans de comunicació 
- Consulta als veïns del barri de Molí d’en Rovira 
- Període d’informació al públic 

 
De les quals, la consulta als veïns del barri de Molí d’en Rovira n’era sols una part, 
entre un total de sis accions previstes. Abans d’aquesta consulta en forma 
d’enquesta amb un díptic als veïns, ja s’havia fet reunió a l’AAVV en la que tècnics 
municipals amb plànols on, per cert, quedava clarament grafiat l’àmbit afectat per 
la modificació de POUM. 
 
Durant el període d’informació al pública de dos mesos (el doble del que estableix la 
legislació urbanística) s’ha garantit l'accés telemàtic al contingut íntegre a 
l’instrument de planejament, i a l’AAVV es disposava d’una còpia en paper dels 
plànols, exposats al seu local per a facilitar-ne la consulta per persones amb 
dificultats d’accés als mitjans telemàtics. 
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La participació ciutadana real i potencial ha estat per tant àmplia i molt superior a 
les exigències normatives. L’enquesta tramesa a les bústies dels veïns ha estat una 
mesura participativa real, però l’única ni de bon tros. 
 
- Sol·liciten que s’aturi la tramitació de la modificació puntual del POUM i 

que s’obri un estudi de tot el barri comptant amb la participació real de 
tots els seus veïns i veïnes. 
 

Sobre aquest punt l’únic pronunciament tècnic i jurídic serà l’emissió (si s’escau una 
vegada revisats els documents integrants de l’expedient i la tramitació), de 
l’informe favorable a l’aprovació provisional. Que es retiri o no el projecte, per 
raons de fons, de forma o de conveniència de major participació ciutadana, és una 
qüestió d’oportunitat i conveniència que valorarà l’equip de govern. 
 


